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WPROWADZENIE
1)

FUNDUSZ

Nazwa i typ Funduszu:
DWS Polska Żundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównowa ony.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym.
Żundusz Zrównowa ony rozpocz ł swoj działalno ć w dniu 2 stycznia 1998 roku.
W dniu 2 lipca 1999 r. Komisja Papierów Warto ciowych i żiełd wydała decyzj nr
DFN-409/11-29/99 o przekształceniu DWS Polska Żunduszu Powierniczego
Zrównowa onego w DWS Polska Żundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównowa ony.
Żundusz Zrównowa ony został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych
prowadzonego przez VII Wydział Cywilny w Rejestrowym S dzie Okr gowym w
Warszawie w dniu 27 grudnia 1999 roku pod numerem RFi53.
Żundusz został utworzony na czas nieokre lony.
Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Żunduszu jest stabilny i długoterminowy wzrost warto ci
Aktywów Żunduszu w wyniku wzrostu warto ci lokat, realizowany poprzez ich aktywne
lokowanie w papiery warto ciowe zarówno zwi zane z podwy szonym ryzykiem, jak i w
papiery warto ciowe o umiarkowanym poziomie ryzyka. Podwy szony stopie ryzyka
inwestycji oznacza, e warto ć Jednostek Uczestnictwa Żunduszu mo e ulegać
istotnym wahaniom w zale no ci od sytuacji rynkowej. Powierzone rodki pieni ne s
w zasadniczej cz ci lokowane w akcje i dłu ne papiery warto ciowe. Żundusz nie
gwarantuje osi gni cia zało onego celu.
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Celem inwestycyjnym Żunduszu jest wzrost warto ci Aktywów Żunduszu w wyniku
wzrostu warto ci lokat.
Żundusz nie gwarantuje osi gni cia zało onego celu.
Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Zgodnie z Ustaw o funduszach inwestycyjnych i Statutem Żundusz mo e lokować
aktywa w:
1. Papiery warto ciowe,
2. Instrumenty rynku pieni nego,
3. Depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,
4. Instrumenty pochodne,
5. Transakcje terminowe,
6. Jednostki uczestnictwa,
7. Certyfikaty inwestycyjne,
8. Zagraniczne tytuły uczestnictwa.
Specjalizacja funduszu:
W portfelu Żunduszu Zrównowa onego znajduj si zarówno akcje jak i dłu ne
papiery warto ciowe. Taka konstrukcja funduszu chroni jednostk uczestnictwa
przed gwałtownymi wahaniami warto ci w okresach spadków na giełdzie.
Ryzyko inwestycyjne Żunduszu wynika z mo liwo ci zaanga owania do 65%
warto ci jego aktywów w akcje. Z uwagi na to Żundusz rekomendowany jest
inwestorom oczekuj cym wysokiej potencjalnej stopy zwrotu, nastawionym na długi
horyzont czasowy inwestycji i akceptuj cym podwy szone ryzyko inwestycyjne.
1. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takie jak prawa do
akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty
pochodne, z zastrze eniem punktu 2 zawiera si w przedziale od 40% do
65% warto ci aktywów netto Żunduszu. Pozostała cz ć Aktywów Żunduszu
jest lokowana w dłu ne papiery warto ciowe, depozyty i instrumenty rynku
pieni nego.
2. W sytuacjach wyst pienia kryzysu gospodarczego, powoduj cego kryzys
systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów pa stwa, zagro enie
bilansu płatniczego, jak równie zjawisko paniki giełdowej w pa stwach lub
regionach, w których Żundusz dokonuje lokat, zwi zanego w szczególno ci z
gwałtownym spadkiem produkcji przemysłowej, dochodu narodowego,
zatrudnienia, kurczenia si mo liwo ci zbytu, spadku cen, obni ania si
dochodów realnych i poziomu ycia-limit, o którym mowa w pkt.1, nie
obowi zuje w zakresie dotycz cym akcji oraz innych instrumentów opartych o
akcje. W takim przypadku Aktywa Funduszu, w celu ochrony ich realnej
warto ci, b d lokowane w papiery warto ciowe i instrumenty finansowe o
niskim ryzyku inwestycyjnym.
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3. Przy doborze lokat Żundusz zmierzaj c do realizacji celu, dla którego został
utworzony, bierze pod uwag nast puj ce kryteria:
a. W odniesieniu do wszystkich lokat:
i. Ocena
perspektyw
ekonomicznych
emitenta,
przy
szczególnym uwzgl dnieniu spodziewanej dynamiki rozwoju,
pozycji rynkowej, bran y, produktów, polityki wypłat dywidend i
wzrostu wyników finansowych,
ii. Kształtowanie
si
głównych
wska ników
aktywno ci
gospodarczej, stabilno ci cenowej
i poziomu stóp
procentowych, z uwzgl dnieniem wpływu tych parametrów na
zachowanie si cen instrumentów finansowych,
iii. Ocena mo liwo ci wzrostu lub ryzyka spadku ceny papieru
warto ciowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny,
iv. Płynno ć dokonywanej lokaty w tym relacji do płynno ci innych
lokat Funduszu,
v. Mo liwo ć zabezpieczenia lokaty pod wzgl dem ryzyka utraty
jej warto ci,
vi. Ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
vii. Spełnienie zasady dywersyfikacji lokat,
b. Przy zawieraniu umów, których przedmiotem s
instrumenty
pochodne, Żundusz kieruje si :
i. Rodzajem instrumentu bazowego,
ii. Stosunkiem ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do
jego ceny rynkowej,
iii. Płynno ci instrumentu pochodnego,
iv. Terminem wyga ni cia(rozliczenia) instrumentu pochodnego,
v. Sposobem rozliczenia instrumentu pochodnego,
vi. Ocen perspektyw zmian warto ci instrumentu bazowego,
vii. Spodziewanym kształtowaniem si ró nicy pomi dzy wycena
rynkow instrumentu pochodnego a warto ci instrumentu
bazowego,
viii. Wiarygodno ci finansow strony umowy.
Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegaj lokaty
Funduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i dywersyfikacji lokat zostały zawarte w
art. 8 Statutu Funduszu.
2)

ORGAN FUNDUSZU – TOWARZYSTWO DWS POLSKA

Firma, siedziba i adres Towarzystwa
Firma:
Siedziba:

DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Warszawa
Deutsche Bank Group
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Adres:
NIP
REGON

Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
525-19-75-517
012812088

Towarzystwo powstało z przekształcenia DWS Polska Towarzystwa Żunduszy
Powierniczych S.A. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa z dnia 3 lipca 1998 roku a
odpowiednie zmiany Statutu zostały zarejestrowane w s dzie w dniu 6 sierpnia 1998
roku .
DWS Polska TŻI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsi biorców
prowadzonym przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział żospodarczy
Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem KRS 0000065346.
Podmiotem dominuj cym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service żmbH z
siedzib we Żrankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy.
Kapitał akcyjny DWS Polska TŻI S.A. na dzie sporz dzenia półrocznego
sprawozdania finansowego Żunduszu na dzie 30 czerwca 2010 roku wynosi
25 000 000,00 PLN i dzieli si na 2 500 000 akcji zwykłych o warto ci nominalnej
10,00 PLN ka da.
3)

OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIE BILANSOWY

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 czerwca 2010 roku.
Dniem bilansowym jest 30.06.2010 roku.
Sprawozdanie obejmuje nast puj ce dane porównywalne:
a) Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
b) Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku
oraz za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku,
c) Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okres sprawozdawczy od 1
stycznia do 31 grudnia 2009 roku
4)

KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI

Sprawozdanie zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez
Żundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Na dzie sprawozdawczy nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie
kontynuowania działalno ci Żunduszu.
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5)

BIEGŁY REWIDENT

Biegłym Rewidentem, który dokonał przegl du prezentowanego sprawozdania
finansowego DWS Polska Żunduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównowa onego
obejmuj cego okres sprawozdawczy jest KPMG Audyt sp. z o.o., z siedzib w
Warszawie przy ul. Chłodnej 51.
6)

CHARAKTERYSTYKA
PRZEZ FUNDUSZ

JEDNOSTEK

UCZESTNICTWA

ZBYWANYCH

Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A, I i P. Poszczególne kategorie
jednostek uczestnictwa ró ni si wysoko ci wynagrodzenia za zarz dzanie
Funduszem, pobieranego przez Towarzystwo oraz podmiotami uprawnionymi do
nabywania Jednostek Uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa danej kategorii
reprezentuj jednakowe prawa maj tkowe.
Jednostki uczestnictwa kategorii A s zbywane przez Żundusz osobom fizycznym,
osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci
prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które mog zawierać umowy. Od
dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku pobierane Wynagrodzenie stanowiło 3,5%
redniej Warto ci Aktywów Netto Żunduszu.
Żundusz mo e wypłacać Uczestnikom Żunduszu posiadaj cym Jednostki
Uczestnictwa kategorii A wiadczenie, o którym mowa w art. 10 Statutu Żunduszu.
Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A mo e być pobrana opłata
manipulacyjna w wysoko ci nie wy szej ni 4% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa
kategorii A. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie jest pobierana
opłata manipulacyjna.
Jednostki uczestnictwa kategorii I s zbywane przez Żundusz osobom, które zawarły
z Żunduszem umow o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE),
przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii I s zbywane wył cznie za wpłaty
dokonywane w ramach IKE, je eli umowa o prowadzenie IKE to przewiduje.
Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i reprezentacji Żunduszu Wynagrodzenie
w wysoko ci nie wy szej ni 2,95% redniej Warto ci Aktywów Netto Żunduszu,
przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I w skali roku. Przy zbyciu
Jednostek Uczestnictwa kategorii I mo e być pobrana opłata manipulacyjna w
wysoko ci nie wy szej ni 4% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii I. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana adna opłata, za
wyj tkiem opłaty karnej okre lonej w Regulaminie IKE za zerwanie Umowy o
prowadzenie IKE przed upływem 12 miesi cy od daty jej zawarcia. Opłata karna nie
mo e być wy sza ni 5% wypłacanych rodków.
Jednostki uczestnictwa kategorii P s zbywane przez Żundusz uczestnikom
Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) i Zakładowych Programów
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Systematycznego Oszcz dzania (ZPSO), w ramach, których rodki s gromadzone
w Żunduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii P s zbywane wył cznie za
wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, je eli umowa pomi dzy Żunduszem i
pracodawc to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i reprezentacji
Żunduszu Wynagrodzenie w wysoko ci nie wy szej ni 1,95% redniej Warto ci
Aktywów Netto Żunduszu przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w
skali roku. Przy zbyciu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii P nie jest
pobierana opłata manipulacyjna.
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SKŁADNIKI LOKAT
Akcje

30.06.2010
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

31.12.2009
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział Warto ć według
w aktywach
ceny nabycia w
ogółem
tys.

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

147 729

168 750

57,36%

152 045

178 760

61,28%

Prawa do akcji

896

1 238

0,42%

-

-

0,00%

Prawa poboru

0

0

0,00%

0

0

0,00%

100 896

103 633

35,22%

94 942

95 625

32,78%

Dłu ne papiery warto ciowe
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWA ONY
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA żŁÓWNA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

AKCJE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

CEZ A.S.
NEW WORLD RESOURCES NV-A
ASSECO POLAND S.A.
AGORA S.A.
BUDIMEX S.A.
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE
S.A.
BIOTON S.A.
BRE BANK S.A.
BARLINEK S.A.
INż BANK L SKI S.A.
BANK ZACHODNI WBK S.A.
NG2 S.A.
Deutsche Bank Group

CIECH S.A.
CYFROWY POLSAT S.A.
CERSANIT S.A.
DOM DEVELOPMENT S.A.
ECHO INVESTMENT S.A.

Warto ć według
ceny nabycia w
Kraj siedziby emitenta tys.

Liczba
10 377 671

Aktywny rynek - rynek regulowany

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWA ONY
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY

PRAGUE STOCK
EXCHANGE
PRAGUE STOCK
EXCHANGE
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.

Warto ć według wyceny Procentowy udział w
na dzie bilansowy w tys. aktywach ogółem

146 477

168 735

57,35%

35 500

CZECHY

5 289

4 918

1,67%

50 000

HOLANDIA

1 472

1 764

0,60%

88 205

POLSKA

4 152

4 763

1,62%

67 708

POLSKA

1 942

1 558

0,53%

21 073

POLSKA

1 523

1 844

0,63%

36 904

POLSKA

1 864

2 731

0,93%

200 000

POLSKA

54

40

0,01%

13 477

POLSKA

2 162

3 059

1,04%

170 747

POLSKA

564

676

0,23%

2 133

POLSKA

1 205

1 610

0,55%

29 397

POLSKA

3 097

5 697

1,94%

20 000

POLSKA

852

1 080

0,37%

17 093

POLSKA

507

436

0,15%

185 000

POLSKA

2 740

2 625

0,89%

111 295

POLSKA

1 453

1 521

0,52%

40 000

POLSKA

1 542

1 732

0,59%

205 000

POLSKA

826

853

0,29%

ELEKTROTIM S.A.
ENEA S.A.
FAM TECHNIKA ODLEWNICZA S.A.
GANT DEVELOPMENT S.A.
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
GETIN HOLDING S.A.
HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
JUTRZENKA S.A.
KżHM POLSKA
MIED S.A.
ZESPÓŁ
ELEKTROCIEPŁOWNI
WROCŁAWSKICH KOżENERACJA
S.A.
KOPEX S.A.
żRUPA K TY S.A.
GRUPA LOTOS S.A.
LUBELSKI W żIEL BOżDANKA S.A.
BANK MILLENNIUM S.A.
Deutsche Bank Group
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ELEKTROBUDOWA S.A.

MAKRUM S.A.
MONDI PACKAGING PAPER
WIECIE S.A.
NEPENTES S.A.
NETIA S.A.
P.A. NOVA S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWA ONY
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
8 513
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
42 528
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
89 928
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
140 000
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
35 000
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
28 449
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
185 743
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
549 899
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
268 631
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
113 043
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
133 954
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
11 000
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
37 238
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
10 644
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
104 411
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
18 569
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
597 682
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
216 049
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
15 000
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
50 000
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
210 000
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
28 920
POLSKA

1 435

1 422

0,48%

869

578

0,20%

1 453

1 599

0,54%

969

350

0,12%

797

679

0,23%

1 041

211

0,07%

4 230

4 322

1,47%

3 719

5 213

1,77%

953

827

0,28%

487

407

0,14%

9 318

11 868

4,03%

902

1 197

0,41%

900

668

0,23%

913

1 080

0,37%

2 656

3 012

1,02%

1 054

1 427

0,49%

2 447

2 558

0,87%

1 145

417

0,14%

737

1 054

0,36%

1 108

1 377

0,47%

867

993

0,34%

1 100

1 009

0,34%

CENTRAL EUROPEAN
DISTRIBUTION CORPORATION

AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY

PBG S.A.
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
POLISH ENERGY PARTNERS S.A.
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
S.A.
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S.A.
POLSKI KONCERN NAFTOWY
ORLEN S.A.
POWSZECHNA KASA
OSZCZ DNO CI BANK POLSKI S.A.
PAMAPOL S.A.
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZE S.A.
SYNTHOS S.A.
STALPRODUKT S.A.
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
TRAKCJA POLSKA S.A.
TUP S.A.

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

TVN S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWA ONY
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
23 699
POLSKA
3 710
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
79 295
POLSKA
6 895
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
39 000
POLSKA
1 089
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
136 985
POLSKA
3 158
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
1 090 536
POLSKA
3 652
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
389 601
POLSKA
8 838
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
341 362
POLSKA
7 274
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
190 293
POLSKA
2 254
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
950 233
POLSKA
4 095
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
26 184
POLSKA
8 735
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
1 005 000
POLSKA
2 680
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
4 029
POLSKA
2 432
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
577 778
POLSKA
2 964
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
780 870
POLSKA
11 323
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
187 804
POLSKA
767
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
119 946
POLSKA
2 299
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
231 323
POLSKA
2 763
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.

Nienotowane na rynku aktywnym
INTERNETOWY DOM HANDLOWY
S.A.

NASDAQ

15 000

STANY
ZJEDNOCZONE

250 000
NIENOTOWANE NA RYNKU
AKTYWNYM

NIE DOTYCZY

250 000

POLSKA

4 953

1,68%

12 370

4,20%

1 388

0,47%

2 877

0,98%

3 588

1,22%

13 823

4,70%

12 443

4,23%

988

0,34%

4 162

1,41%

9 164

3,11%

1 799

0,61%

1 583

0,54%

2 918

0,99%

11 166

3,80%

785

0,27%

774

0,26%

3 690

1,25%

1 205

1 089

0,37%

1 252

15

0,01%

1 252

15

0,01%

PRAWA DO AKCJI

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Aktywny rynek - rynek
regulowany

PRAWA DO AKCJI BRE BANK AKTYWNY RYNEK - RYNEK
S.A.
REGULOWANY

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWA ONY
ZESTAWIENIE LOKAT
PRAWA DO AKCJI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Kraj siedziby
emitenta

Liczba
5 600

GPW W
WARSZAWIE
S.A.

5 600

POLSKA

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.PLN

Warto ć na dzie
bilansowy w tys.
PLN

Procentowy
udział w
aktywach ogółem

896

1 238

0,42%

896

1 238

0,42%

DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby
emitenta

Termin wykupu

Warunki
oprocentowania

Warto ć
nominalna

O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

DS1110

PS0511

AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU

BONDSPOT S.A.

SKARB
PA STWA

POLSKA

24-11-2010

6,00

12 000

BONDSPOT S.A.

SKARB
PA STWA

POLSKA

24-05-2011

4,25

10 000

O terminie wykupu powy ej 1 roku:

Obligacje
Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

OK0711

PS0412

DS1013

DS1015

DS1017

DS1019

WS0922
Nienotowane na rynku aktywnym
PP1013

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWA ONY
ZESTAWIENIE LOKAT
DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

Liczba

Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

22 000

21 721

22 590

22 000
22 000

21 721
21 721

22 590
22 590

7,68%
7,68%
7,68%

12 000

12 140

12 534

4,26%

10 000

9 581

10 056

79 550

79 175

81 043

79 550
76 350

79 175
76 048

81 043
77 811

3,42%
27,55%
27,55%
26,45%

BONDSPOT S.A.

SKARB
PA STWA

POLSKA

25-07-2011

(NIE DOTYCZY)

12 200

12 200

11 189

11 675

3,97%

BONDSPOT S.A.

SKARB
PA STWA

POLSKA

25-04-2012

4,75

10 550

10 550

10 468

10 675

3,63%

BONDSPOT S.A.

SKARB
PA STWA

POLSKA

24-10-2013

5,00

13 000

13 000

12 808

13 414

4,56%

BONDSPOT S.A.

SKARB
PA STWA

POLSKA

24-10-2015

6,25

12 500

12 500

13 225

13 458

4,57%

BONDSPOT S.A.

SKARB
PA STWA

POLSKA

25-10-2017

5,25

10 000

10 000

9 606

10 102

3,43%

BONDSPOT S.A.

SKARB
PA STWA

POLSKA

25-10-2019

5,50

3 100

3 100

3 182

3 137

1,07%

BONDSPOT S.A.

SKARB
PA STWA

POLSKA

23-09-2022

5,75

15 000

15 000
3 200

15 570
3 127

15 350
3 232

5,22%
1,10%

(NIE DOTYCZY)

SKARB
PA STWA

POLSKA

24-10-2013

4,25

3 200

3 200

3 127

3 232

1,10%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWA ONY
ZESTAWIENIE LOKAT
żRUPY KAPITAŁOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

żRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
PBG SA

Warto ć na dzie
bilansowy w tys. PLN

Procentowy udział w
aktywach ogółem
5 780

1,96%

Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD
PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 107 USTAWY
DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE
DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWA ONY
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA DODATKOWA - SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Warto ć według wyceny na dzie
bilansowy w tys.
15 593
15 593

Procentowy udział w aktywach ogółem
5,30%
5,30%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWA ONY
BILANS
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

BILANS
Aktywa
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Nale no ci
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
dłu ne papiery warto ciowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
dłu ne papiery warto ciowe
Zobowi zania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wpłacony - kategoria A
Kapitał wpłacony - kategoria I
Kapitał wpłacony - kategoria P
Kapitał wypłacony
Kapitał wypłacony - kategoria A
Kapitał wypłacony - kategoria I
Kapitał wypłacony - kategoria P
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat

30.06.2010

31.12.2009
294 208
7 212
13 375
270 374
100 401
3 247
3 232
12 087
282 121
202 994
2 204 433
2 068 844
526
135 063
-2 001 439
-1 983 257
-167
-18 015
55 824
39 816

291 706
9 471
7 850
270 846
92 419
3 539
3 206
8 791
282 915
201 928
2 107 172
1 982 222
411
124 539
-1 905 244
-1 889 722
-91
-15 431
53 341
38 483

16 008

14 858

Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

23 303

27 646

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

282 121

282 915

921 571,723

920 132,285

306,13

307,47

Liczba na dzie 30.06.2010
553 333,745
1 149,790
367 088,188

Liczba na dzie 31.12.2009
576 217,849
1017,530
342 896,906

Liczba jednostek uczestnictwa
Warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

Warto ć aktywów netto na
Warto ć aktywów netto na
jednostk uczestnictwa na dzie
jednostk uczestnictwa na dzie
30.06.2010
31.12.2009
296,69
299,70
305,13
307,27
320,37
320,54

Bilans nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
finansowego.

ć sprawozdania

Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWA ONY
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
( w tysi cach złotych, z wyj tkiem wyniku z operacji przypadajacego na jednostk uczestnictwa )
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Ujemne saldo ró nic kursowych
Pozostałe, w tym:
Koszty wiadcze
Koszty podatków od przych. na pap.
warto ciowych
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w
tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wynik z operacji

Kategoria jednostek uczestnictwa
Wynik z operacji przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

01.01.2010-30.06.2010
5 201
2 706
2 495
3 868
3 631
0
0
237
228

01.01.2009-31.12.2009
9 722
4 226
5 496
7 130
6 612
1
5
512
471

01.01.2009-30.06.2009
4 462
1 622
2 840
3 271
3 013
0
0
258
223

0
3 868
1 333

29
7 130
2 592

29
3 271
1 191

-3 193

46 788

11 038

1 150
0

-27 752
0

-28 543
0

-4 343
510
-1 860

74 540
-12
49 380

39 581
626
12 229

Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
-1,34
-3,01
-2,14
-0,17

54,83
52,11
53,65
56,82

14,06
12,84
13,53
14,97

Rachunek wyniku z operacji nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
sprawozdania finansowego.

ć

Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWA ONY
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana warto ci aktywów netto
Warto ć aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

282 915
-1 860
1 333
1 150

232 717
49 380
2 592
-27 752

-4 343
-1 860

74 540
49 380

1 066

818

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powi kszenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

97 261
86 622
115
10 524

203 323
184 717
81
18 525

-96 195
-93 535
-76
-2 584
-794

-202 505
-199 400
-32
-3 073
50 198

Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

282 121

282 915

rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
saldo zmian
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Liczba jednostek uczestnictwa narastaj co od pocz tku
działalno ci funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
saldo zmian
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

288 751
171 767
344
116 640

251 399
160 175
256
90 968

1 439,438
316 891,615
284 409,467
374,935
32 107,213
315 452,177
307 293,571
242,675
7 915,931
1 439,438
-22 884,104
132,260
24 191,282

-1 022,528
717 069,921
650 582,728
300,036
66 187,157
718 092,449
706 815,106
134,768
11 142,575
-1 022,528
-56 232,378
165,268
55 044,582

921 571,723
8 001 472,875
7 576 720,416
1 688,799
423 063,660
7 079 901,152
7 023 386,671
539,009
55 975,472
921 571,723
553 333,745
1 149,790
367 088,188

920 132,285
7 684 581,260
7 292 310,949
1 313,864
390 956,447
6 764 448,975
6 716 093,100
296,334
48 059,541
920 132,285
576 217,849
1 017,530
342 896,906

299,70
307,27
320,54

247,59
253,62
263,72

296,69
305,13
320,37

299,70
307,27
320,54

-2,03%
-1,40%
-0,11%

21,05%
21,15%
21,55%

Zmiana warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
bie cego okresu sprawozdawczego
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
procentowa zmiana warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
minimalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
Kategoria A

287,58

211,38
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWA ONY
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
maksymalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
Procentowy udział kosztów funduszu w redniej warto ci
aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

295,35
309,03
11/02/2010
11/02/2010
11/02/2010

217,60
228,08
18/02/2009
18/02/2009
18/02/2009

320,10
328,17
342,53
14/04/2010
14/04/2010
14/04/2010

303,29
310,54
323,14
23/10/2009
23/10/2009
23/10/2009

296,69
305,13
320,37
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010

299,70
307,27
320,54
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009

2,54%

2,63%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
ZRÓWNOWA ONY
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWO CI

1)

OPIS, W TYM:
A/

PRZYJ TE ZASADY RACHUNKOWO CI

Sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Zrównowa onego obejmuj ce okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku
sporz dzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o
rachunkowo ci (Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z pó niejszymi zmianami) oraz
zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Żinansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w
sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2007
r, nr.249, poz.1859).
Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1. Sprawozdanie finansowe sporz dza si w j zyku polskim i walucie
polskiej.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s w tys.
złotych, za wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa.
3. Na dzie bilansowy ustala si wynik z operacji Żunduszu, obejmuj cy:
a. Przychody z lokat netto – stanowi ce ró nic pomi dzy
przychodami z lokat i kosztami Funduszu netto,
b. Zrealizowany zysk/strat ze zbycia lokat i niezrealizowany
zysk/strat z wyceny lokat.
4. Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje:
a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b. Zestawienie lokat
c. Bilans,
d. Rachunek wyniku z operacji
e. Zestawienie zmian w aktywach netto,
f. Noty obja niaj ce,
g. Informacj dodatkow ,
5. Sprawozdanie finansowe na dzie 30 czerwca 2010 roku obejmuje
nast puj ce dane porównywalne:
a. Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
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b. Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2009 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2009 roku,
c. Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres
sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
Warto ci szacunkowe
Sporz dzanie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa dokonania
subiektywnych ocen, estymacji i przyj cia zało e wpływaj cych na stosowane
zasady rachunkowo ci oraz na prezentowane warto ci aktywów i pasywów oraz
kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane s w oparciu o dost pne dane
historyczne, dane mo liwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych
czynników uwa anych za wła ciwe w danych okoliczno ciach. Stanowi one
podstaw do oszacowania warto ci bilansowych aktywów i zobowi za , których nie
da si okre lić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny pochodz cej z aktywnego
rynku.
Szacunki i zało enia stanowi ce ich podstaw podlegaj okresowym przegl dom.
Korekty w szacunkach s rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany
szacunku, je eli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano
zmiany i okresach przyszłych, je li korekta wpływa zarówno na bie cy, jak i przyszłe
okresy.
Szacunki dokonane na dzie bilansowy uwzgl dniaj parametry z tego dnia i poziom
ryzyka na ten dzie . Bior c pod uwag zmienno ć otoczenia gospodarczego istnieje
niepewno ć w zakresie dokonanych szacunków.
Poni ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy
sporz dzeniu sprawozdania finansowego Żunduszu.
Składniki lokat wyceniane w warto ci godziwej
Warto ć godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek ustalana
jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu b d przy zastosowaniu
innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny s okresowo
oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny s testowane i zatwierdzane
przed u yciem. W miar mo liwo ci w modelach wyceny wykorzystywane s
wył cznie dane mo liwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
kierownictwo musi korzystać z oszacowa . Zmiany przyj tych zało e i szacunków
mog mieć wpływ na wykazywane warto ci godziwe składników lokat.
Składniki lokat wyceniane metod zamortyzowanego kosztu oraz innymi
metodami
Na dzie 30 czerwca 2010 roku 1,15% aktywów netto Żunduszu zostało
wycenionych w sposób inny ni w oparciu o kurs ustalony na aktywnym rynku tj.
metod zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie warto ci godziwej przy
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zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzie 31 grudnia 2009 roku odpowiednio
1,25%). Wyst puje istotna niepewno ć, i dla takich aktywów wyceny uj te w
sprawozdaniu finansowym mog ró nić si znacz co od warto ci, jakie zostałby
wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. Zdaniem kierownictwa warto ci
bilansowe wszystkich istotnych składników aktywów s mo liwe do odzyskania.
Ujmowanie w ksi gach rachunkowych informacji i operacji dotycz cych
Funduszu
1. Ksi gi Żunduszu s prowadzone w walucie polskiej.
2. Operacje dotycz ce Żunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
okresie, którego dotycz .
3. Zapisy w ksi gach rachunkowych Żunduszu dokonywane s na podstawie
dowodów ksi gowych. Operacje dotycz ce poszczególnych składników
aktywów i pasywów Żunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
dniu zawarcia transakcji.
4. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Żundusz ujmuje si w
ksi gach rachunkowych Żunduszu w dacie zawarcia umowy.
5. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Fundusz w dniu wyceny po
momencie wyceny, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia
zawarcia transakcji w momencie wyceny, Towarzystwo ujmowało si w
dacie zawarcia umowy, ale uwzgl dnia w najbli szej wycenie aktywów
Funduszu i ustaleniu jego zobowi za . W poprzednim okresie
sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 maja 2009 roku,
moment wyceny wyznaczony był na godz.12:00. Od dnia 1 czerwca 2009
roku Towarzystwo dokonało zmiany i przesun ło ten moment na
godz.23:59. W okresie obj tym sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia 2010
roku do 30 czerwca 2010 roku, moment wyceny wyznaczony był przez
Towarzystwo na godz. 23:59.
6. Nabyte składniki portfela lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych
Żunduszu według ceny nabycia, obejmuj cej prowizj
maklersk .
Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje si według warto ci
równej zeru.
7. Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje si w
cenie nabycia wynikaj cej z ceny nabycia tych składników lokat
wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieni nych.
8. Dłu ne papiery warto ciowe ujmuje si w ksi gach rachunkowych według
warto ci ustalonej w stosunku do ich warto ci nominalnej ł cznie ze
skumulowanymi odsetkami.
9. Zysk lub strat ze zbycia składników lokat Żunduszu wylicza si metod ,,
najdro sze sprzedaje si jako pierwsze’’, polegaj c na przypisaniu
sprzedanym składnikom najwy szej ceny nabycia danego składnika lokat,
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a w przypadku instrumentów wycenianych w wysoko ci skorygowanej
ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, najwy szej bie cej warto ci ksi gowej.
10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje po yczek
papierów warto ciowych s wył czone spod zasady okre lonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje si transakcji zbycia i nabycia
danego składnika lokat, w pierwszej kolejno ci ujmuje si nabycie danego
składnika lokat.
12. Przysługuj ce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje
si w ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny
danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa
poboru.
13. Nale n dywidend od akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si w
ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych
akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa do
dywidendy.
14. Przysługuj ce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz
prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym
rynku ujmuje si w ksi gach rachunkowych w dniu nast pnym po dniu
ustalenia tych praw.
15. Operacje dotycz ce Żunduszu ujmuje si w walucie, w której s
wyra one, a tak e w walucie polskiej, po przeliczeniu według redniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie
uj cia tych operacji w ksi gach rachunkowych Żunduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksi g zmiany kapitału wpłaconego b d kapitału
wypłaconego jest dzie , w którym Żundusz zbył b d odkupił jednostki
uczestnictwa. Na potrzeby okre lenia Warto ci Aktywów Netto na
Jednostk Uczestnictwa w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si
zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego,
zwi zanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Żunduszu z tytułu ich odkupu nast puje
zgodnie z metod ŻIŻO.
18. W ksi gach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje si odsetki
naliczone od rodków pieni nych i papierów warto ciowych, stosuj c
zasad memoriałow .
19. Przychody z lokat obejmuj w szczególno ci odsetki, oraz dodatnie saldo
ró nic kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci oraz zobowi za w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek)
wyniku z operacji.
21. Nale no ci i zobowi zania Żunduszu ujmowane s
w kwocie
wymagaj cej zapłaty.
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22. Koszty Funduszu obejmuj w szczególno ci ujemne saldo ró nic
kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci, oraz zobowi za w walutach obcych, a tak e koszty
limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Żunduszu ujmowane s w ksi gach w wysoko ci przewidywanej.
W przypadku kosztów operacyjnych tworzy si rezerw na przewidywane
wydatki. Płatno ci z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszaj naliczon
rezerw . Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów nast puje
w okresach miesi cznych.
24. Na potrzeby okre lenia warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si zmian w kapitale
wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwi zanych z wpłatami lub
wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasad opisan w punkcie 16.
Wycena aktywów i pasywów Funduszu
1. Wycena aktywów netto dokonywana jest w ka dym Dniu Wyceny, który
przypada w dniu, w którym odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
2. Aktywa Żunduszu wycenia si a zobowi zania Żunduszu ustala si w dniu
wyceny oraz na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego, według
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, z zastrze eniem pkt 7
poni ej.
3. Warto ć godziw składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym
akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów
depozytowych, listów zastawnych, dłu nych papierów warto ciowych,
instrumentów pochodnych, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów
uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania
maj ce siedzib
za granic
i instrumentów rynku pieni nego
Towarzystwo wyznaczało w oparciu o ostatnie, dost pne kursy o godz.
23.59 w Dniu Wyceny, w nast puj cy sposób:
a. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według
ostatniego dost pnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z
zastrze eniem, e gdy wycena aktywów funduszu dokonywana
jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamkni cia, a w
przypadku braku kursu zamkni cia - innej, ustalonej przez
rynek warto ci stanowi cej jego odpowiednik, za ostatni
dost pny kurs przyjmuje si ten kurs albo warto ć z Dnia
Wyceny;
b. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
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wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacz co
niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto adnej
transakcji - według ostatniego dost pnego w momencie
dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku,
skorygowanego
w
sposób
umo liwiaj cy
uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, zgodnie z
zasadami okre lonymi w ust. 4, z zastrze eniem, e gdy
wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w
dniu wyceny kursu zamkni cia, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten
kurs albo warto ć z uwzgl dnieniem istotnych zdarze
maj cych wpływ na ten kurs albo warto ć;
c. je eli Dzie Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania
transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dost pnego
w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni cia
ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umo liwiaj cy
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej,
zgodnie z pkt.4
4. W przypadkach, o których mowa w ust.3 pkt. b i c, celu wiarygodnego
oszacowania warto ci godziwej Żundusz stosuje nast puj ce
powszechnie uznane metody estymacji, w szczególno ci:
a. Oszacowanie na podstawie oficjalnie wyliczonej przez dany
rynek ceny zamkni cia, lub
b. Oszacowanie na podstawie ostatnich, najlepszych dost pnych
ofert kupna i sprzeda y, przy czym nie jest mo liwe oparcie si
wył cznie na ofertach sprzeda y, lub
c. Oszacowanie na podstawie ceny nieró ni cego si istotnie
składnika lokat, ogłoszonej na aktywnym rynku, lub
d. Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i
porównania z emitentami o zbli onym profilu, których
instrumenty finansowe s notowane na aktywnym rynku, lub
e. Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów
pieni nych z uwzgl dnieniem prognozowanych przepływów
generowanych przez emitenta oraz warto ci rezydualnej, lub
f. Oszacowanie na podstawie innych powszechnie uznanych
metod estymacji.
5. W przypadku, gdy brak jest stałej mo liwo ci samodzielnego
pozyskiwania przez Żundusz kursów stosowanych do wyznaczania
warto ci godziwej składników lokat notowanych na aktywnym rynku, a
istnieje mo liwo ć wykorzystywania przez Żundusz kursów uzyskiwanych
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od wyspecjalizowanych, niezale nych jednostek dokonuj cych wycen
rynkowych, Fundusz wykorzystuje te kursy.
6. Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach
aktywnych jest rynek, na którym w ci gu ostatniego miesi ca
kalendarzowego odnotowano najwi kszy redni wolumen obrotu tymi
składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest
dokonywany na koniec ka dego kolejnego miesi ca kalendarzowego.
7. Warto ć składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala si :
a. akcji - według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem zdarze
maj cych istotny wpływ na t warto ć, w szczególno ci w
oparciu o analiz sytuacji finansowej spółki i porównanie ze
spółkami o zbli onym profilu, których akcje s notowane na
rynku aktywnym,
b. praw do akcji - w oparciu o ostatni cen , po jakiej nabywano
papiery warto ciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej, powi kszon o warto ć rynkow prawa
poboru niezb dnego do ich obj cia w dniu wyga ni cia tego
prawa, a w przypadku, gdy zostały okre lone i podane do
publicznej wiadomo ci ró ne ceny emisyjne, w oparciu o
redni cen nabycia wa on liczb nabytych papierów
warto ciowych, z uwzgl dnieniem zmian warto ci tych
papierów, spowodowanych zdarzeniami maj cymi wpływ na
ich warto ć rynkow ,
c. praw poboru - według warto ci teoretycznej,
d. dłu ne papiery warto ciowe i depozyty w bankach krajowych
lub instytucjach kredytowych, w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza si
odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów
odsetkowych Funduszu,
e. instrumenty rynku pieni nego oraz papiery warto ciowe
inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne nieb d ce dłu nymi
papierami warto ciowymi- według warto ci godziwej,
f. kontrakty terminowe – według stanu rozlicze kontrahentów
wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z uwzgl dnieniem
wyceny instrumentu bazowego oraz terminu wykonania
kontraktu.
8. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w
warto ci godziwej, do wysoko ci skorygowanej ceny nabycia - warto ć
godziwa wynikaj ca z ksi g rachunkowych stanowi, na dzie
przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia.
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Nale no ci z tytułu udzielonej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych,
wycenia si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
10. Zobowi zania z tytułu otrzymanej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych, ustala
si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
11. Papiery warto ciowe nabyte przez Żundusz przy zobowi zaniu si drugiej
strony do odkupu wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia umowy
kupna, metod
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Zobowi zania z tytułu zbycia papierów warto ciowych, przy zobowi zaniu
si Żunduszu do odkupu, wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy sprzeda y, metod korekty ró nicy pomi dzy cen odkupu a cen
sprzeda y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
13. Aktywa Żunduszu oraz zobowi zania denominowane w walutach obcych
wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na aktywnym
rynku, a w przypadku, gdy nie s notowane na aktywnym rynku - w
walucie, w której s
denominowane. Aktywa Funduszu i jego
zobowi zania wykazuje si w walucie polskiej, po przeliczeniu według
ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski. Warto ć Aktywów Żunduszu notowanych
lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
wylicza kursu, nale y okre lić w relacji do Euro.
14. rodki pieni ne oraz denominowane w złotych nale no ci i zobowi zania
wycenia si w walucie, w której s wyra one, a tak e w walucie polskiej
po przeliczeniu według redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzie , o którym mowa w pkt.3.
9.

Ustalanie warto ci aktywów netto funduszu
1. W Dniu Wyceny aktywa funduszu wycenia si a zobowi zania ustala si
według stanów odpowiednio aktywów i zobowi za oraz kursów, cen i
warto ci okre lonych w Momencie Wyceny z bie cego Dnia Wyceny. W
okresie obejmuj cym sprawozdanie finansowe, od 1 stycznia do 30
czerwca 2010 roku Moment Wyceny wyznaczony był przez Towarzystwo
na godz. 23.59.
2. Warto ć aktywów netto funduszu jest równa warto ci wszystkich aktywów
funduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowi zania funduszu w
Dniu Wyceny.
3. Warto ć aktywów netto funduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w
dniach, w których odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

4. Warto ć aktywów netto funduszu na jednostk uczestnictwa danej
kategorii w Dniu Wyceny jest równa warto ci aktywów netto przypadaj c
na dan kategori jednostek uczestnictwa podzielonej przez liczb
Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, ustalon na podstawie Rejestru
Uczestników w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.
5. Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa danej kategorii w Dniu
Wyceny po Cenie równej Warto ci Aktywów Netto na Jednostk
Uczestnictwa danej kategorii i wyznaczonej zgodnie z zasad opisan , w
pkt.4.
2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWO CI
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku Fundusz nie
dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowo ci.
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NOTA-2 NALE NO CI FUNDUSZU
Z tytułu dywidendy
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWA ONY
NOTA OBJA NIAJ CA- NALE NO CI ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
1 975
11 400

7 850

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowi zania:
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
z tytułu zobowi za wobec TŻI
z tytułu rezerwy na wiadczenia
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWA ONY
NOTA OBJA NIAJ CA - ZOBOWI ZANIA ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
13
11 434
640
12
592
36

1
8 115
675
12
663
40

NOTA-4 I.STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH
Waluta
BANKOWYCH I NA RACHUNKACH W
DOMACH MAKLERSKICH
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DB SECURITIES S.A.
DZ BANK POLSKA S.A.

PLN
HUF
PLN
PLN

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Waluta

Warto ć na 30.06.2010 w walucie I. STRUKTURA RODKÓW
sprawozdania finansowego w
PIENI NYCH NA RACHUNKACH Waluta
tys.
BANKOWYCH

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

129
0
5 333
1 750

7 212
129
0
5 333
1 750

7 212
406 PLN
0 HUF

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH

Warto ć na dzie
bilansowy w
walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty rodków pieni nych w
podziale na ich rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
terminowe w KDPW

-

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DB SECURITIES S.A.
DZ BANK POLSKA S.A.

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
Warto ć na 30.06.2010 w walucie
RODKÓW PIENI NYCH
sprawozdania finansowego w
UTRZYMYWANYCH W CELU
tys.
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWA ONY
NOTA OBJA NIAJ CA - RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

7 212
0

Warto ć na dzie
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

-

Waluta

201
0
4 270
5 000

9 471
201
0
4 270
5 000

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

7 212 390
0 1
284

Warto ć na 30.06.2010 w walucie
sprawozdania finansowego w
tys.

PLN
HUF
PLN
PLN

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH
III. Ekwiwalenty rodków
pieni nych w podziale na ich
rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
- terminowe w KDPW

PLN
HUF
CZK

9 471
0
-

9 471
0
-

Warto ć na dzie
Warto ć na
bilansowy w
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.
finansowego w tys.

-

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
ZRÓWNOWA ONY
Nota 5 - Ryzyka
1) Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze
stopy procentowej
Ryzyko warto ci godziwej wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest z istnieniem
odwrotnej zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a warto ci
zerokuponowych papierów dłu nych, obligacji ze stałym kuponem lub warto ci
instrumentów dłu nych okre lonych w § 25 1.2 rozporz dzenia z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych z kuponem
opartym na stopie procentowej.
Kategoria bilansowa
Obligacje stałokuponowe Skarbu Pa stwa
Obligacje zerokuponowe Skarbu Pa stwa
RAZEM:

Udział w aktywach
Funduszu
30,16 %
3,97 %
34,13%

b) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem przepływów rodków pieni nych
wynikaj cym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów rodków pieni nych wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest
z istnieniem zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a wielko ci przepływów
finansowych (kuponów) wynikaj cych z faktu posiadania zmiennokuponowych papierów
dłu nych.
Kategoria bilansowa
Obligacje zmiennokuponowe Skarbu Pa stwa
RAZEM:

Udział w aktywach
Funduszu
1,10 %
1,10 %

2) Poziom obci enia aktywów i zobowi za
funduszu ryzykiem kredytowym,
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) kwoty odzwierciedlaj ce maksymalne obci enie ryzykiem kredytowym na
dzie bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowi zków, przy czym w opisie nie uwzgl dnia si warto ci godziwych
dodatkowych zabezpiecze .
Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem kredytowym okre lony jest
przez procentowy udział papierów dłu nych Skarbu Pa stwa, przedsi biorstw, depozytów
bankowych, transakcji sprzeda y z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back) oraz transakcji
na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Na poziom ryzyka kredytowego decyduj cy wpływ ma kondycja finansowa emitentów
papierów warto ciowych, banków przyjmuj cych depozyty oraz kontrahentów w
transakcjach, w których druga strona przyjmuje na siebie pewne zobowi zania finansowe.
Sytuacja finansowa powy szych podmiotów mo e być oceniana na podstawie
przyznanych im, przez instytucje wyspecjalizowane w tego rodzaju działalno ci, ratingów
kredytowych. W przypadku funduszu DWS Polska FIO Zrównowa onego dominuj
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podmioty (emitenci, banki, kontrahenci) posiadaj ce ratingi na poziomie inwestycyjnym,
(“Investment żrade”) tzn. min. BBB- wg. Agencji Standard & Poors.
Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe
Dłu ne papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
RAZEM:

Warto ć w tys.
PLN
1 750
103 633
105 383

Udział w
aktywach
0,59 %
35,22 %
35,81 %

b) wskazanie istniej cych przypadków znacz cej koncentracji ryzyka kredytowego
w poszczególnych kategoriach lokat
Kategoria bilansowa
Dłu ne papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
RAZEM:

Warto ć w tys.
PLN
103 633
103 633

Udział w
aktywach
35,22 %
35,22 %

3) Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem walutowym, ze
wskazaniem
przypadków znacz cej
koncentracji ryzyka walutowego w
poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem walutowym okre lony jest przez
procentowy udział aktywów (papierów warto ciowych, instrumentów rynku pieni nego,
depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o
pozycj walutow uzyskan przez u ycie instrumentów pochodnych w aktywach netto
funduszu.
Pozycja walutowa
Akcje nominowane w walutach obcych
RAZEM:

Udział w aktywach Funduszu
2,64 %
2,64 %

4) Ryzyko płynno ci
Ryzyko płynno ci jest definiowane jako ryzyko, i Żundusz nie b dzie w stanie wygenerować
dostatecznych rodków pieni nych niezb dnych do wykonania swoich zobowi za w
terminach ich wymagalno ci lub te zbycie aktywów nast pi na warunkach istotnie
niekorzystnych dla Funduszu.
Z uwagi na fakt, i jednostki uczestnictwa Żunduszu mog być odkupywane codziennie,
polityk Żunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu rodków pieni nych oraz
codzienne monitorowanie płynno ci. Zgodnie z polityk Żunduszu, kierownictwo Towarzystwa
okre la limity płynno ci oraz dokonuje okresowej ich analizy.
Żundusz inwestuje w składniki lokat o du ej płynno ci oraz składniki lokat, które nie s
przedmiotem obrotu na aktywnych rynkach i które charakteryzuj si nisk płynno ci . Istnieje
ryzyko, i Żundusz mo e nie być w stanie zbyć w krótkim terminie składników lokat, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w warto ci odpowiadaj cej ich oszacowanej warto ci
godziwej, jak te mo e nie być w stanie podj ć odpowiednich działa w odpowiedzi na
zaistniałe okoliczno ci takie, jak na przykład podwy szenie ryzyka kredytowego emitenta.
W okresie obj tym sprawozdaniem Żundusz nie zawieszał zbywania jednostek uczestnictwa.
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NOTA-6 INSTRUMENTY
POCHODNE

Typ zaj tej
pozycji

Rodzaj instrumenty Cel otwarcia Warto ć
Warto ć przyszłych
pochodnego
pozycji
otwartej pozycji strumieni pieni znych

Terminy przyszłych
strumieni pieni nych

(Nie dotyczy)
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWA ONY
NOTA OBJA NIAJ CA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
Kwota b daca podstaw
przyszłych płatno ci

Termin zapadalno ci (wygasni cia)
instrumentu pochodnego

Termin wykonania
instrumentu pochodnego

NOTA OBJA NIAJ CA -TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU ŻUNDUSZU LUB DRUżIEJ STRONY DO ODKUPU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU SI FUNDUSZU LUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU
Transakcje przy zobowi zaniu si drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na fundusz praw własno ci i
ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na fundusz praw
własno ci i ryzyk

Warto ć na dzie bilansowy
30.06.2010 w tys. zł

Warto ć na dzie bilansowy
31.12.2009 w tys. zł

Transakcje przy zobowi zaniu si funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Nale no ci z tytułu papierów warto ciowych po yczonych od funduszu w trybie
przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
Zobowi zania z tytułu papierów wartosciowych po yczonych przez fundusz w
trybie przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWA ONY

(Nie dotyczy)

NOTA-8 I.ZACI GNI TE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu
udzielaj cego kredytu
(po yczki)

Siedziba

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH WYKORZYSTANIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU

Kwota kredytu/po yczki w chwili zaci gni cia
tys.

kwota w
walucie

jednostka

Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty
waluta

procentowy udział tys.
w aktywach

kwota w
walucie

jednostka

( NIE DOTYCZY)

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH UDZIELENIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU
Kwota kredytu/po yczki w chwili udzielenia

Siedziba
tys.

kwota w
walucie

jednostka

waluta

(NIE DOTYCZY)
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWA ONY
NOTA OBJA NIAJ CA - KREDYTY I PO YCZKI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warunki
oprocentowania
procentowy udział
w aktywach

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Warunki
oprocentowania
waluta

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

NOTA-9

I.WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostka

waluta

30.06.2010 waluta

31.12.2009

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walut sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat

w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.

HUF
CZK
USD

0
6 681
1 089

HUF
CZK
USD

0
4 766
1 215

rodki pieni

ne na rachunku w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.

HUF
CZK
USD

0
41 523
321

HUF
CZK
USD

1
30 672
426

rodki pieni

ne na rachunku w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.
w tys.

HUF
CZK
USD

0
6 681
1 089
7 770

HUF
CZK
USD

0
4 766
1 215
5 981

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego

Razem

II. DODATNIE I UJEMNE RÓ NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat
Akcje
rodki pieni

ne i ich ekwiwalenty

III. REDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZ DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010

Pozostałe pozycje bilansu s denominowane w złotych polskich
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWA ONY
NOTA OBJA NIAJ CA - WALUTY I RÓ NICE KURSOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane
510
-

kurs w stosunku do
zł
0,1609
3,3946
0,014473

waluta
CZK
USD
HUF

za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane
36
-48
32
-37
0
-

Warto ć zrealizowanego
NOTA-10 I.ZREALIZOWANY I
zysku (straty) ze zbycia
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA lokat w tys. za okres
LOKAT
01.01.2010 do 30.06.2010
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w
1 150
tym:
dłu ne papiery warto ciowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dłu ne papiery warto ciowe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2010 do
30.06.2010

Warto ć zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys. za okres
01.01.2009 do 31.12.2009

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2009 do
31.12.2009

-4 051

-27 538

75 573

-331

974

659

-1 312

-

-292
27

-214
-214

-1 033
-457

Warto ć w okresie
sprawozdawczymw tys.

I. Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe

Żundusz nie dokonywał
dystrybucji dochodów

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWA ONY
NOTA OBJA NIAJ CA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warto ć w okresie
Udział w aktywach w
sprawozdawczym w tys. dniu wypłaty

I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów
niepublicznych:
Żundusz nie dokonywał dystrybucji przychodów

Udział w aktywach netto Wpływ na warto ć
w dniu wypłaty
aktywów w tys.

NOTA 11 - WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Cz
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWA ONY
NOTA OBJA NIAJ CA - KOSZTY ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

ć stała wynagrodzenia

Warto ć za okres od
01.01.2010 do 30.06.2010

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 31.12.2009
3 631

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 30.06.2009
6 612

3 013

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O
JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Warto ć aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Warto ć aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWA ONY
NOTA OBJA NIAJ CA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
30.06.2010

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

282 121

282 915

232 717

472 101

306,13

307,47

252,64

383,88

306,13
296,69
305,13
320,37

307,47
299,70
307,27
320,54

252,64
247,59
253,62
263,72

383,88
381,60
385,73
392,90

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
ZRÓWNOWA ONEżO
INFORMACJA DODATKOWA
1) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH DOTYCZ CYCH LAT
UBIEżŁYCH, UJ TYCH W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM ZA BIE CY
OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie
zarejestrowano znacz cych zdarze
dotycz cych lat ubiegłych uj tych w
sprawozdaniu finansowym za bie cy okres.
2) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST PIŁY PO DNIU
BILANSOWYM,
A
NIEUWZżL DNIONYCH
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
Po zako czeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2010 roku nie
wyst piły takie zdarzenie, które nie zostały uj te w sprawozdaniu finansowym.
3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJA NIENIE RÓ NIC, POMI DZY DANYMI
UJAWNIONYMI
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
I
W
PORÓWNYWALNYCH
DANYCH
ŻINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZ DZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI ŻINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły si ró nice pomi dzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
4) DOKONANE KOREKTY BŁ DÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY,
TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW ŻINANSOWYCH NA
SYTUACJ MAJATKOW I ŻINANSOW , PŁYNNO Ć ORAZ WYNIK Z
OPERACJI I RENTOWNO Ć ŻUNDUSZU.
a) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki informowania
uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa
Funduszu.
b) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki zawieszenia w
dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa Żunduszu.
Deutsche Bank Group
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c) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki nierozliczenia si
transakcji zawieranych przez Fundusz.
5) KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI
Sprawozdanie na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone przy zało eniu
kontynuacji działalno ci przez Żundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Na dzie sprawozdawczy nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie
kontynuowania działalno ci Żunduszu.
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DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
DŁU NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGL DU ORAZ RÓDROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

DWS Polska TFI S.A.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
NIP: 525-19-75-517
Tel. +48 22 579 97 00

Fax +48 22 579 97 01
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO DŁU NYCH PAPIERÓW
WARTO CIOWYCH
WPROWADZENIE
1)

FUNDUSZ

Nazwa i typ Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłu nych Papierów Warto ciowych.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym.
Żundusz Dłu nych Papierów Warto ciowych rozpocz ł swoj działalno ć w dniu 2
stycznia 1998 roku.
W dniu 2 lipca 1999 r. Komisja Papierów Warto ciowych i żiełd wydała decyzj nr
DFN-409/11-29/99 o przekształceniu DWS Polska Żunduszu Powierniczego
Dłu nych Papierów Warto ciowych w DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Dłu nych Papierów Warto ciowych.
Fundusz Dłu nych Papierów Warto ciowych został wpisany do rejestru funduszy
inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny w Rejestrowym S dzie
Okr gowym w Warszawie w dniu 27 grudnia 1999 roku pod numerem RŻi 54.
Żundusz został utworzony na czas nieokre lony.
Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Żunduszu jest stabilny wzrost warto ci Aktywów Żunduszu w
wyniku wzrostu warto ci lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery
warto ciowe o umiarkowanym poziomie ryzyka. Pomimo umiarkowanego poziomu
ryzyka inwestycji, warto ć Jednostek Uczestnictwa Żunduszu mo e ulegać istotnym
wahaniom w zale no ci od sytuacji rynkowej. Powierzone rodki pieni ne s w
zasadniczej cz ci lokowane w dłu ne papiery warto ciowe.
Żundusz nie gwarantuje osi gni cia zało onego celu.
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Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Zgodnie z Ustaw o funduszach inwestycyjnych i Statutem Żundusz mo e lokować
aktywa w:
1. Papiery warto ciowe,
2. Instrumenty rynku pieni nego,
3. Depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,
4. Instrumenty pochodne,
5. Transakcje terminowe,
6. Jednostki uczestnictwa,
7. Certyfikaty inwestycyjne,
8. Zagraniczne tytuły uczestnictwa.
Specjalizacja funduszu:
Żundusz aktywnie inwestuje głównie w bezpieczne dłu ne papiery warto ciowe o
charakterze długoterminowym, denominowane w polskich złotych. Skierowany jest
szczególnie do Inwestorów ceni cych bezpiecze stwo i płynno ć inwestycji przy
jednoczesnej mo liwo ci osi gni cia stopy zwrotu powy ej rentowno ci lokat
bankowych.
1. Nie mniej ni 80 % Aktywów Żunduszu jest lokowane w dłu ne papiery
warto ciowe denominowane w walucie polskiej.
2. Żundusz mo e nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wył cznie
w drodze wykorzystania prawa, przysługuj cego Żunduszowi w zwi zku z
posiadaniem dłu nego papieru warto ciowego.
3. Przy doborze lokat Żundusz zmierzaj c do realizacji celu, dla którego został
utworzony, bierze pod uwag nast puj ce kryteria:
a. W odniesieniu do wszystkich lokat:
i. Ocena
perspektyw
ekonomicznych
emitenta,
przy
szczególnym uwzgl dnieniu spodziewanej dynamiki rozwoju,
pozycji rynkowej, bran y, produktów, polityki wypłat dywidend i
wzrostu wyników finansowych,
ii. Kształtowanie
si
głównych
wska ników
aktywno ci
gospodarczej, stabilno ci cenowej
i poziomu stóp
procentowych, z uwzgl dnieniem wpływu tych parametrów na
zachowanie si cen instrumentów finansowych,
iii. Ocena mo liwo ci wzrostu lub ryzyka spadku ceny papieru
warto ciowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny,
iv. Płynno ć dokonywanej lokaty w tym relacji do płynno ci innych
lokat Funduszu,
v. Mo liwo ć zabezpieczenia lokaty pod wzgl dem ryzyka utraty
jej warto ci,
vi. Ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
vii. Spełnienie zasady dywersyfikacji lokat,
Deutsche Bank Group
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b. Przy zawieraniu umów, których przedmiotem s
instrumenty
pochodne, Żundusz kieruje si :
i. Rodzajem instrumentu bazowego,
ii. Stosunkiem ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do
jego ceny rynkowej,
iii. Płynno ci instrumentu pochodnego,
iv. Terminem wyga ni cia(rozliczenia) instrumentu pochodnego,
v. Sposobem rozliczenia instrumentu pochodnego,
vi. Ocen perspektyw zmian warto ci instrumentu bazowego,
vii. Spodziewanym kształtowaniem si ró nicy pomi dzy wycena
rynkow instrumentu pochodnego a warto ci instrumentu
bazowego,
viii. Wiarygodno ci finansow strony umowy.
Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegaj lokaty
Żunduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i dywersyfikacji lokat zostały zawarte w
art. 8 Statutu Funduszu.
2)

ORGAN FUNDUSZU – TOWARZYSTWO DWS POLSKA

Firma, siedziba i adres Towarzystwa
Firma:
Siedziba:
Adres:
NIP
REGON

DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Warszawa
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
525-19-75-517
012812088

Towarzystwo powstało z przekształcenia DWS Polska Towarzystwa Żunduszy
Powierniczych S.A. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa z dnia 3 lipca 1998 roku a
odpowiednie zmiany Statutu zostały zarejestrowane w s dzie w dniu 6 sierpnia 1998
roku.
DWS Polska TŻI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsi biorców
prowadzonym przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział żospodarczy
Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem KRS 0000065346.
Podmiotem dominuj cym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service żmbH z
siedzib we Żrankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy.
Kapitał akcyjny DWS Polska TŻI S.A. na dzie sporz dzenia półrocznego
sprawozdania finansowego Żunduszu na dzie 30 czerwca 2010 roku wynosi
Deutsche Bank Group
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Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

25 000 000,00 PLN i dzieli si na 2 500 000 akcji zwykłych o warto ci nominalnej
10,00 PLN ka da.
3)

OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIE BILANSOWY

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 czerwca 2010 roku.
Dniem bilansowym jest 30.06.2010 roku.
Sprawozdanie obejmuje nast puj ce dane porównywalne:
a) Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
b) Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku
oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku,
c) Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okres sprawozdawczy od 1
stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
4)

KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI

Sprawozdanie zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez
Żundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Na dzie sprawozdawczy nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie
kontynuowania działalno ci Żunduszu.
5)

BIEGŁY REWIDENT

Biegłym Rewidentem, który dokonał przegl du prezentowanego sprawozdania
finansowego DWS Polska Żunduszu Inwestycyjnego Otwartego Dłu nych Papierów
Warto ciowych obejmuj cego pierwsze półrocze 2010 roku jest KPMG Audyt sp. z
o.o., z siedzib w Warszawie przy ul. Chłodnej 51.
6)

CHARAKTERYSTYKA
PRZEZ FUNDUSZ

JEDNOSTEK

UCZESTNICTWA

ZBYWANYCH

Żundusz Dłu nych Papierów Warto ciowych zbywa jednostki uczestnictwa kategorii
A,I i P. Poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa ró ni si wysoko ci
wynagrodzenia za zarz dzanie Żunduszem, pobieranego przez Towarzystwo oraz
podmiotami uprawnionymi do nabywania Jednostek Uczestnictwa. Jednostki
uczestnictwa danej kategorii reprezentuj jednakowe prawa maj tkowe.
Jednostki uczestnictwa kategorii A s zbywane przez Żundusz osobom fizycznym,
osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci
prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które mog zawierać umowy.
Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i reprezentacji Żunduszu Wynagrodzenie
w wysoko ci nie wy szej ni 2% redniej Warto ci Aktywów Netto Żunduszu,
przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku. Żundusz mo e
wypłacać Uczestnikom Żunduszu posiadaj cym Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Deutsche Bank Group
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wiadczenie, o którym mowa w art. 10 Statutu Żunduszu. Przy zbyciu Jednostek
Uczestnictwa kategorii A mo e być pobrana opłata manipulacyjna w wysoko ci nie
wy szej ni 0,5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Przy odkupywaniu
Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie jest pobierana opłata manipulacyjna.
Jednostki uczestnictwa kategorii I s zbywane przez Żundusz osobom, które zawarły
z Żunduszem umow o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE),
przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii I s zbywane wył cznie za wpłaty
dokonywane w ramach, IKE, je eli umowa o prowadzenie IKE to przewiduje.
Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i reprezentacji Żunduszu Wynagrodzenie
w wysoko ci nie wy szej ni 1,8% redniej Warto ci Aktywów Netto Żunduszu,
przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I w skali roku. Przy zbyciu
Jednostek Uczestnictwa kategorii I mo e być pobrana opłata manipulacyjna w
wysoko ci nie wy szej ni 0,5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii I. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana adna opłata, za
wyj tkiem opłaty karnej okre lonej w Regulaminie IKE za zerwanie Umowy o
prowadzenie IKE przed upływem 12 miesi cy od daty jej zawarcia. Opłata karna nie
mo e być wy sza ni 5% wypłacanych rodków.
Jednostki uczestnictwa kategorii P s zbywane przez Żundusz uczestnikom
Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) i Zakładowych Programów
Systematycznego Oszcz dzania (ZPSO), w ramach, których rodki s gromadzone
w Funduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii P s zbywane wył cznie za
wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, je eli umowa pomi dzy Żunduszem i
pracodawc to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i reprezentacji
Funduszu Wynagrodzenie w wysoko ci nie wy szej ni 1,2% redniej Warto ci
Aktywów Netto Żunduszu przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w
skali roku. Przy zbyciu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii P nie jest
pobierana opłata manipulacyjna.
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SKŁADNIKI LOKAT
Dłu ne papiery warto ciowe

Deutsche Bank Group
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁU NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA żŁÓWNA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.
52 779

30.06.2010
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.
53 873

Procentowy udział Warto ć według
w aktywach
ceny nabycia w
ogółem
tys.
92,47%

51 315

31.12.2009
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.
51 193

Procentowy udział
w aktywach
ogółem
89,03%

DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby
emitenta

Termin wykupu

Warunki
oprocentowania

Warto ć
nominalna

O terminie wykupu do 1 roku:

DS1110

PS0511

AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU

O terminie wykupu powy ej 1 roku:

BONDSPOT S.A. SKARB PA STWA

POLSKA

24-11-2010

6,00

3 600

BONDSPOT S.A. SKARB PA STWA

POLSKA

24-05-2011

4,25

5 500

Obligacje
Aktywny rynek - rynek regulowany

DZ0811
Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

OK0711

PS0412

PS0413

DS1013

PS0414

PS0415

DS1015

Deutsche Bank Group

DS1017

DS1019
WS0922

GPW W
WARSZAWIE
AKTYWNY RYNEK RYNEK REGULOWANY S.A.
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

Liczba

Obligacje
Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁU NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
ZESTAWIENIE LOKAT
DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

9 100

9 242

9 100
9 100

9 242
9 242

3 600

3 732

Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział
w aktywach
ogółem
15,95%
9 291
9 291
15,95%
9 291
15,95%

3 760

6,45%

5 500

5 510

5 531

43 835

43 537

44 582

43 835
161

43 537
165

44 582
166

9,49%
76,52%
76,52%
0,28%

GPW W
WARSZAWIE S.A.

POLSKA

18-08-2011

4,65

161

161
43 674

165
43 372

166
44 416

0,28%
76,23%

BONDSPOT S.A. SKARB PA STWA

POLSKA

25-07-2011

(NIE DOTYCZY)

4 000

4 000

3 544

3 828

6,57%

BONDSPOT S.A. SKARB PA STWA

POLSKA

25-04-2012

4,75

6 300

6 300

6 308

6 374

10,94%

BONDSPOT S.A. SKARB PA STWA

POLSKA

25-04-2013

5,25

6 000

6 000

6 022

6 105

10,48%

BONDSPOT S.A. SKARB PA STWA

POLSKA

24-10-2013

5,00

5 000

5 000

4 952

5 160

8,86%

BONDSPOT S.A. SKARB PA STWA

POLSKA

25-04-2014

5,75

2 000

2 000

2 084

2 058

3,53%

BONDSPOT S.A. SKARB PA STWA

POLSKA

25/04/2015

5,50

3 624

3 624

3 698

3 678

6,31%

BONDSPOT S.A. SKARB PA STWA

POLSKA

24-10-2015

6,25

3 250

3 250

3 373

3 500

6,01%

BONDSPOT S.A. SKARB PA STWA

POLSKA

25-10-2017

5,25

3 500

3 500

3 450

3 536

6,07%

BONDSPOT S.A. SKARB PA STWA

POLSKA

25-10-2019

5,50

5 000

5 000

4 930

5 060

8,68%

BONDSPOT S.A. SKARB PA STWA

POLSKA

23-09-2022

5,75

5 000

5 000

5 011

5 117

8,78%

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY

Deutsche Bank Group
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁU NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA DODATKOWA - SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Warto ć według wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach
ogółem

DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE

7 889

13,54%

DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE

7 889

13,54%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁU NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
BILANS
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

BILANS
Aktywa
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Nale no ci
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
dłu ne papiery warto ciowe
Zobowi zania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wpłacony - kategoria A
Kapitał wpłacony - kategoria I
Kapitał wpłacony - kategoria P
Kapitał wypłacony
Kapitał wypłacony - kategoria A
Kapitał wypłacony - kategoria I
Kapitał wypłacony - kategoria P
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat

30.06.2010

31.12.2009
58 262
4 307
84
53 871
53 871
246
58 016
-55 025
1 650 493
1 634 896
142
15 455
-1 705 517
-1 700 307
-87
-5 124
111 735
94 111

57 499
3 356
2 950
51 193
51 193
3 036
54 463
-56 833
1 623 108
1 609 235
133
13 740
-1 679 941
-1 675 316
-77
-4 548
110 529
93 068

17 624

17 461

Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

1 306

767

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

58 016

54 463

237 642,092

230 194,779

244,13

236,60

Liczba na dzie 30.06.2010
192 470,065

Liczba na dzie 31.12.2009
189 675,876

269,268
44 902,759

272,297
40 246,606

Liczba jednostek uczestnictwa
Warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

Warto ć aktywów netto na
Warto ć aktywów netto na
jednostk uczestnictwa na dzie
jednostk uczestnictwa na dzie
30.06.2010
31.12.2009
243,22
235,89
245,01
248,06

Bilans nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz

237,57
239,91

ć sprawozdania finansowego.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁU NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
( w tysi cach złotych, z wyj tkiem wyniku z operacji przypadajacego na jednostk uczestnictwa )
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Przychody odsetkowe
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Pozostałe, w tym:
Koszty wiadcze
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w
tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wynik z operacji

Kategoria jednostek uczestnictwa
Wynik z operacji przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

01.01.2010-30.06.2010
1 318
1 318
275
212
0
63
60
275
1 043

01.01.2009-31.12.2009
3 057
3 057
670
501
1
168
162
670
2 387

01.01.2009-30.06.2009
1 717
1 717
388
293
0
95
92
388
1 329

702

-3 421

-3 750

163
0

-4 550
-

-4 688
0

539
0
1 745

1 129
0
-1 034

938
0
-2 421

Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
7,53
7,33
7,44
8,15

1,65
1,17
2,60
3,03

-4,11
-4,32
-3,01
-3,29

Rachunek wyniku z operacji nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
sprawozdania finansowego.

ć
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁU NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana warto ci aktywów netto
Warto ć aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

54 463
1 745
1 043
163

66 894
-1 034
2 387
-4 550

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

539
1 745

1 129
-1 034

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powi kszenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

1 808

-11 397

27 385
25 661
9
1 715

82 222
78 315
16
3 891

-25 577
-24 991
-10
-576
3 553

-93 619
-92 097
-49
-1 473
-12 431

Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

58 016

54 463

rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
saldo zmian
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Liczba jednostek uczestnictwa narastaj co od pocz tku
działalno ci funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
saldo zmian
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

56 680
45 949
67
10 664

64 413
55 728
61
8 624

7 447,313
113 177,464
106 154,840
37,835
6 984,789
105 730,151
103 360,651
40,864
2 328,636
7 447,313
2 794,189
-3,029
4 656,153

-54 518,122
347 357,454
330 967,155
73,366
16 316,933
401 875,576
395 451,825
206,858
6 216,893
-54 518,122
-64 484,670
-133,492
10 100,040

237 642,092
9 312 800,915
9 244 950,932
642,857
67 207,126
9 075 158,823
9 052 480,867
373,589
22 304,367
237 642,092
192 470,065
269,268
44 902,759

230 194,779
9 199 623,451
9 138 796,092
605,022
60 222,337
8 969 428,672
8 949 120,216
332,725
19 975,731
230 194,779
189 675,876
272,297
40 246,606

235,89
237,57
239,91

234,72
234,97
236,88

243,22
245,01
248,06

235,89
237,57
239,91

6,27%
6,32%
6,85%

0,50%
1,11%
1,28%

Zmiana warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
bie cego okresu sprawozdawczego
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
procentowa zmiana warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
minimalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
Kategoria A

236,00

226,85
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁU NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
maksymalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
Procentowy udział kosztów funduszu w redniej warto ci
aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

237,68
240,03
04/01/2010
04/01/2010
04/01/2010

221,63
229,77
2009-10-03
2009-02-03
2009-10-03

244,67
246,41
249,18
21/04/2010
21/04/2010
21/04/2010

238,84
239,05
240,58
20/01/2009
20/01/2009
20/01/2009

243,22
245,01
248,06
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010

235,89
237,57
239,91
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009

0,75%

0,78%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
DŁU NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWO CI

1)

OPIS, W TYM:
A/

PRZYJ TE ZASADY RACHUNKOWO CI

Sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Dłu nych Papierów Warto ciowych obejmuj ce okres od 1 stycznia do 30 czerwca
2010 roku zostało sporz dzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 wrze nia
1994 roku o rachunkowo ci (Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z pó niejszymi
zmianami) oraz zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Żinansów z dnia 24 grudnia
2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych
(Dz.U z 2007 r, nr.249, poz.1859).
Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1. Sprawozdanie finansowe sporz dza si w j zyku polskim i walucie
polskiej.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s w tys.
złotych, za wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
3. Na dzie bilansowy ustala si wynik z operacji Żunduszu, obejmuj cy:
a. Przychody z lokat netto – stanowi ce ró nic pomi dzy
przychodami z lokat i kosztami Funduszu netto,
b. Zrealizowany zysk/strat ze zbycia lokat i niezrealizowany
zysk/strat z wyceny lokat.
4. Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje:
a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b. Zestawienie lokat
c. Bilans,
d. Rachunek wyniku z operacji
e. Zestawienie zmian w aktywach netto,
f. Noty obja niaj ce,
g. Informacj dodatkow ,
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5. Sprawozdanie finansowe na dzie 30 czerwca 2010 roku obejmuje
nast puj ce dane porównywalne:
a. Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
b. Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2009 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2009 roku,
c. Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres
sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009
roku.
Warto ci szacunkowe
Sporz dzanie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa dokonania
subiektywnych ocen, estymacji i przyj cia zało e wpływaj cych na stosowane
zasady rachunkowo ci oraz na prezentowane warto ci aktywów i pasywów oraz
kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane s w oparciu o dost pne dane
historyczne, dane mo liwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych
czynników uwa anych za wła ciwe w danych okoliczno ciach. Stanowi one
podstaw do oszacowania warto ci bilansowych aktywów i zobowi za , których nie
da si okre lić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny pochodz cej z aktywnego
rynku.
Szacunki i zało enia stanowi ce ich podstaw podlegaj okresowym przegl dom.
Korekty w szacunkach s rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany
szacunku, je eli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano
zmiany i okresach przyszłych, je li korekta wpływa zarówno na bie cy, jak i przyszłe
okresy.
Szacunki dokonane na dzie bilansowy uwzgl dniaj parametry z tego dnia i poziom
ryzyka na ten dzie . Bior c pod uwag zmienno ć otoczenia gospodarczego istnieje
niepewno ć w zakresie dokonanych szacunków.
Poni ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy
sporz dzeniu sprawozdania finansowego Żunduszu.
Składniki lokat wyceniane w warto ci godziwej
Warto ć godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek ustalana
jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu b d przy zastosowaniu
innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny s okresowo
oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny s testowane i zatwierdzane
przed u yciem. W miar mo liwo ci w modelach wyceny wykorzystywane s
wył cznie dane mo liwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
kierownictwo musi korzystać z oszacowa . Zmiany przyj tych zało e i szacunków
mog mieć wpływ na wykazywane warto ci godziwe składników lokat.
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Składniki lokat wyceniane metod zamortyzowanego kosztu oraz innymi
metodami
Na dzie 30 czerwca 2010 roku Żundusz nie posiadał aktywów wycenionych w
sposób inny ni w oparciu o kurs ustalony na aktywnym rynku tj. metod
zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie warto ci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzie 31 grudnia 2009 roku odpowiednio
Żundusz nie posiadał równie takich aktywów).
Ujmowanie w ksi gach rachunkowych informacji i operacji dotycz cych
Funduszu
1. Ksi gi Żunduszu s prowadzone w walucie polskiej.
2. Operacje dotycz ce Żunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
okresie, którego dotycz .
3. Zapisy w ksi gach rachunkowych Żunduszu dokonywane s na podstawie
dowodów ksi gowych. Operacje dotycz ce poszczególnych składników
aktywów i pasywów Żunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
dniu zawarcia transakcji.
4. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Żundusz ujmuje si w
ksi gach rachunkowych Żunduszu w dacie zawarcia umowy.
5. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Fundusz w dniu wyceny po
momencie wyceny, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia
zawarcia transakcji w momencie wyceny, Towarzystwo ujmowało si w
dacie zawarcia umowy, ale uwzgl dnia w najbli szej wycenie aktywów
Funduszu i ustaleniu jego zobowi za . W poprzednim okresie
sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 maja 2009 roku,
moment wyceny wyznaczony był na godz.12:00. Od dnia 1 czerwca 2009
roku Towarzystwo dokonało zmiany i przesun ło ten moment na
godz.23:59. W okresie obj tym sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia 2010
roku do 30 czerwca 2010 roku, moment wyceny wyznaczony był przez
Towarzystwo na godz. 23:59.
6. Nabyte składniki portfela lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych
Żunduszu według ceny nabycia, obejmuj cej prowizj
maklersk .
Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje si według warto ci
równej zeru.
7. Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje si w
cenie nabycia wynikaj cej z ceny nabycia tych składników lokat
wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieni nych.
8. Dłu ne papiery warto ciowe ujmuje si w ksi gach rachunkowych według
warto ci ustalonej w stosunku do ich warto ci nominalnej ł cznie ze
skumulowanymi odsetkami.
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9. Zysk lub strat ze zbycia składników lokat Żunduszu wylicza si metod ,,
najdro sze sprzedaje si jako pierwsze’’, polegaj c na przypisaniu
sprzedanym składnikom najwy szej ceny nabycia danego składnika lokat,
a w przypadku instrumentów wycenianych w wysoko ci skorygowanej
ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, najwy szej bie cej warto ci ksi gowej.
10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje po yczek
papierów warto ciowych s wył czone spod zasady okre lonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje si transakcji zbycia i nabycia
danego składnika lokat, w pierwszej kolejno ci ujmuje si nabycie danego
składnika lokat.
12. Operacje dotycz ce Żunduszu ujmuje si w walucie, w której s
wyra one, a tak e w walucie polskiej, po przeliczeniu według redniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie
uj cia tych operacji w ksi gach rachunkowych Żunduszu.
13. Dniem wprowadzenia do ksi g zmiany kapitału wpłaconego b d kapitału
wypłaconego jest dzie , w którym Żundusz zbył b d odkupił jednostki
uczestnictwa. Na potrzeby okre lenia Warto ci Aktywów Netto na
Jednostk Uczestnictwa w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si
zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego,
zwi zanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
14. Rozchód jednostek uczestnictwa Żunduszu z tytułu ich odkupu nast puje
zgodnie z metod ŻIŻO.
15. W ksi gach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje si odsetki
naliczone od rodków pieni nych i papierów warto ciowych, stosuj c
zasad memoriałow .
16. Przychody z lokat obejmuj w szczególno ci odsetki, oraz dodatnie saldo
ró nic kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci oraz zobowi za w walutach obcych.
17. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek)
wyniku z operacji.
18. Nale no ci i zobowi zania Żunduszu ujmowane s
w kwocie
wymagaj cej zapłaty.
19. Koszty Żunduszu obejmuj w szczególno ci ujemne saldo ró nic
kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci, oraz zobowi za w walutach obcych a tak e koszty
limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
20. Koszty Żunduszu ujmowane s w ksi gach w wysoko ci przewidywanej.
W przypadku kosztów operacyjnych tworzy si rezerw na przewidywane
wydatki. Płatno ci z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszaj naliczon
rezerw . Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów nast puje
w okresach miesi cznych.
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21. Na potrzeby okre lenia warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si zmian w kapitale
wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwi zanych z wpłatami lub
wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasad opisan w punkcie 13.
Wycena aktywów i pasywów Funduszu
1. Wycena aktywów netto dokonywana jest w ka dym Dniu Wyceny, który
przypada w dniu, w którym odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
2. Aktywa Żunduszu wycenia si a zobowi zania Żunduszu ustala si w dniu
wyceny oraz na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego, według
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, z zastrze eniem pkt 7
poni ej.
3. Warto ć godziw składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym
akcji, praw do akcji, dłu nych papierów warto ciowych, instrumentów
pochodnych,
certyfikatów
inwestycyjnych,
tytułów
uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic i instrumentów rynku pieni nego Towarzystwo wyznaczało w
okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku w oparciu o
ostatnie, dost pne kursy o godz. 23.59 w Dniu Wyceny, w nast puj cy
sposób:
a. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według
ostatniego dost pnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z
zastrze eniem, e gdy wycena aktywów funduszu dokonywana
jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamkni cia, a w
przypadku braku kursu zamkni cia - innej, ustalonej przez
rynek warto ci stanowi cej jego odpowiednik, za ostatni
dost pny kurs przyjmuje si ten kurs albo warto ć z Dnia
Wyceny;
b. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacz co
niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto adnej
transakcji - według ostatniego dost pnego w momencie
dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku,
skorygowanego
w
sposób
umo liwiaj cy
uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, zgodnie z
zasadami okre lonymi w ust. 4, z zastrze eniem, e gdy
wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w
dniu wyceny kursu zamkni cia, a w przypadku braku kursu
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4.

5.

6.

7.

zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten
kurs albo warto ć z uwzgl dnieniem istotnych zdarze
maj cych wpływ na ten kurs albo warto ć;
c. je eli Dzie Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania
transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dost pnego
w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni cia
ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umo liwiaj cy
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej,
zgodnie z pkt.4
W przypadkach, o których mowa w ust.3 pkt. b i c, w celu wiarygodnego
oszacowania warto ci godziwej Żundusz stosuje nast puj ce
powszechnie uznane metody estymacji, w szczególno ci:
a. Oszacowanie na podstawie oficjalnie wyliczonej przez dany
rynek ceny zamkni cia, lub
b. Oszacowanie na podstawie ostatnich, najlepszych dost pnych
ofert kupna i sprzeda y, przy czym nie jest mo liwe oparcie si
wył cznie na ofertach sprzeda y, lub
c. Oszacowanie na podstawie ceny nieró ni cego si istotnie
składnika lokat, ogłoszonej na aktywnym rynku, lub
d. Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i
porównania z emitentami o zbli onym profilu, których
instrumenty finansowe s notowane na aktywnym rynku, lub
e. Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów
pieni nych z uwzgl dnieniem prognozowanych przepływów
generowanych przez emitenta oraz warto ci rezydualnej, lub
f. Oszacowanie na podstawie innych powszechnie uznanych
metod estymacji.
W przypadku, gdy brak jest stałej mo liwo ci samodzielnego
pozyskiwania przez Żundusz kursów stosowanych do wyznaczania
warto ci godziwej składników lokat notowanych na aktywnym rynku, a
istnieje mo liwo ć wykorzystywania przez Żundusz kursów uzyskiwanych
od wyspecjalizowanych, niezale nych jednostek dokonuj cych wycen
rynkowych, Fundusz wykorzystuje te kursy.
Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach
aktywnych jest rynek, na którym w ci gu ostatniego miesi ca
kalendarzowego odnotowano najwi kszy redni wolumen obrotu tymi
składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest
dokonywany na koniec ka dego kolejnego miesi ca kalendarzowego.
Warto ć składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala si :
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a. dłu ne papiery warto ciowe i depozyty w bankach krajowych
lub instytucjach kredytowych, w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza si
odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów
odsetkowych Funduszu,
b. dłu ne papiery warto ciowe z wbudowanymi instrumentami
pochodnymi – w warto ci godziwej, w szczególno ci w
przypadku dłu nych papierów warto ciowych z wbudowanymi
instrumentami pochodnymi opartymi o stopy procentowe lub
kursy walut – według zdyskontowanych przepływów
pieni nych, okre lonych z uwzgl dnieniem bie cej i
oczekiwanej warto ci instrumentów, o które jest oparty dany
instrument pochodny,
c. instrumenty rynku pieni nego oraz papiery warto ciowe
inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne nieb d ce dłu nymi
papierami warto ciowymi- według warto ci godziwej,
d. instrumenty pochodne - w warto ci godziwej, w szczególno ci
kontrakty terminowe na walut
- według rozlicze
kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z
uwzgl dnieniem
wyceny
metoda
zdyskontowanych
przepływów pieni nych instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
8. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w
warto ci godziwej, do wysoko ci skorygowanej ceny nabycia - warto ć
godziwa wynikaj ca z ksi g rachunkowych stanowi, na dzie
przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia.
9. Nale no ci z tytułu udzielonej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych,
wycenia si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
10. Zobowi zania z tytułu otrzymanej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych, ustala
si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
11. Papiery warto ciowe nabyte przez Żundusz przy zobowi zaniu si drugiej
strony do odkupu wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia umowy
kupna, metod
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Zobowi zania z tytułu zbycia papierów warto ciowych, przy zobowi zaniu
si Żunduszu do odkupu, wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy sprzeda y, metod korekty ró nicy pomi dzy cen odkupu a cen
sprzeda y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
13. Aktywa Żunduszu oraz zobowi zania denominowane w walutach obcych
wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na aktywnym
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rynku, a w przypadku, gdy nie s notowane na aktywnym rynku - w
walucie, w której s
denominowane. Aktywa Żunduszu i jego
zobowi zania wykazuje si w walucie polskiej, po przeliczeniu według
ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski. Warto ć Aktywów Żunduszu notowanych
lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
wylicza kursu, nale y okre lić w relacji do Euro.
14. rodki pieni ne oraz denominowane w złotych nale no ci i zobowi zania
wycenia si w walucie, w której s wyra one, a tak e w walucie polskiej
po przeliczeniu według redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzie , o którym mowa w pkt.3.
Ustalanie warto ci aktywów netto funduszu
1. W Dniu Wyceny aktywa funduszu wycenia si a zobowi zania ustala si
według stanów odpowiednio aktywów i zobowi za oraz kursów, cen i
warto ci okre lonych w Momencie Wyceny z bie cego Dnia Wyceny. W
okresie obejmuj cym sprawozdanie finansowe od 1 stycznia 2010 roku do
30 czerwca 2010 roku Moment Wyceny był wyznaczony przez
Towarzystwo na godz. 23.59.
2. Warto ć aktywów netto funduszu jest równa warto ci wszystkich aktywów
funduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowi zania funduszu w
Dniu Wyceny.
3. Warto ć aktywów netto funduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w
dniach, w których odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
4. Warto ć aktywów netto funduszu na jednostk uczestnictwa danej
kategorii w Dniu Wyceny jest równa warto ci aktywów netto przypadaj c
na dan kategori jednostek uczestnictwa podzielonej przez liczb
Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, ustalon na podstawie Rejestru
Uczestników w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.
5. Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa danej kategorii w Dniu
Wyceny po Cenie równej Warto ci Aktywów Netto na Jednostk
Uczestnictwa danej kategorii i wyznaczonej zgodnie z zasad opisan , w
pkt.4.
2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWO CI
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku Fundusz nie
dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowo ci.

Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

NOTA-2 NALE NO CI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁU NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
NOTA OBJA NIAJ CA- NALE NO CI ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
84

2 950

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowi zania:
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
z tytułu zobowi za wobec TŻI
z tytułu rezerwy na wiadczenia
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁU NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - ZOBOWI ZANIA ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
1
198
47
1
34
12

0
2 989
47
2
34
11

NOTA-4 I.STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH
Waluta
BANKOWYCH I NA RACHUNKACH W
DOMACH MAKLERSKICH
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DZ BANK POLSKA
PEKAO S.A.

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

PLN
PLN
PLN

Waluta

Warto ć na 30.06.2010 w walucie I. STRUKTURA RODKÓW
sprawozdania finansowego w
PIENI NYCH NA RACHUNKACH Waluta
tys.
BANKOWYCH

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

57
3 250
1 000

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

4 307

232

PLN

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH

Warto ć na dzie
bilansowy w
walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty rodków pieni nych w
podziale na ich rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
terminowe w KDPW

4 307
57 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
3 250 DZ BANK POLSKA
1 000

II. REDNI W OKRESIE
Warto ć na 30.06.2010 w walucie SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
sprawozdania finansowego w
UTRZYMYWANYCH W CELU
tys.
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁU NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

-

4 307

Warto ć na dzie
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

-

Waluta

156
3 200

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH
III. Ekwiwalenty rodków
pieni nych w podziale na ich
rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
- terminowe w KDPW

3 356
156
3 200

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
w danej walucie w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

4 307 287

Warto ć na 30.06.2010 w walucie
sprawozdania finansowego w
tys.

PLN
PLN

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

156
PLN

3 356

156

Warto ć na dzie
Warto ć na
bilansowy w
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.
finansowego w tys.

-

-

-

-

-

-

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
DŁU NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
Nota 5 - Ryzyka
1) Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze
stopy procentowej
Ryzyko warto ci godziwej wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest z istnieniem
odwrotnej zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a warto ci
zerokuponowych papierów dłu nych, obligacji ze stałym kuponem lub warto ci
instrumentów dłu nych okre lonych w § 25 1.2 rozporz dzenia z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych z kuponem
opartym na stopie procentowej.
Udział w aktywach
Funduszu
85,90 %
6,57 %
92,47 %

Kategoria bilansowa
Obligacje stałokuponowe Skarbu Pa stwa
Obligacje zerokuponowe Skarbu Pa stwa
RAZEM:

b) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem przepływów rodków pieni nych
wynikaj cym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów rodków pieni nych wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest
z istnieniem zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a wielko ci przepływów
finansowych (kuponów) wynikaj cych z faktu posiadania zmiennokuponowych papierów
dłu nych.
Na dzie bilansowy fundusz nie posiadał aktywów obci
rodków pieni nych wynikaj cym ze stopy procentowej.

onych ryzykiem przepływów

2) Poziom obci enia aktywów i zobowi za
funduszu ryzykiem kredytowym,
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) kwoty odzwierciedlaj ce maksymalne obci enie ryzykiem kredytowym na
dzie bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowi zków, przy czym w opisie nie uwzgl dnia si warto ci godziwych
dodatkowych zabezpiecze .
Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem kredytowym okre lony jest
przez procentowy udział papierów dłu nych Skarbu Pa stwa, przedsi biorstw, depozytów
bankowych, transakcji sprzeda y z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back) oraz transakcji
na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Na poziom ryzyka kredytowego decyduj cy wpływ ma kondycja finansowa emitentów
papierów warto ciowych, banków przyjmuj cych depozyty oraz kontrahentów w
transakcjach, w których druga strona przyjmuje na siebie pewne zobowi zania finansowe.
Sytuacja finansowa powy szych podmiotów mo e być oceniana na podstawie
przyznanych im, przez instytucje wyspecjalizowane w tego rodzaju działalno ci, ratingów
kredytowych. W przypadku funduszu DWS Polska ŻIO Dłu nych Papierów Warto ciowych
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dominuj podmioty (emitenci, banki, kontrahenci) posiadaj ce ratingi na poziomie
inwestycyjnym, (“Investment żrade”) tzn. min. BBB- wg. Agencji Standard & Poors.
Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe
Dłu ne papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
RAZEM:

Warto ć w tys.
PLN
4 250
53 873
58 123

Udział w
aktywach
7,29%
92,47%
99,76 %

b) wskazanie istniej cych przypadków znacz cej koncentracji ryzyka kredytowego
w poszczególnych kategoriach lokat
Kategoria bilansowa
Dłu ne papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
RAZEM:

Warto ć w tys.
PLN
53 873
53 873

Udział w
aktywach
92,47%
92,47 %

3) Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem walutowym, ze
wskazaniem
przypadków znacz cej
koncentracji ryzyka walutowego w
poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem walutowym okre lony jest przez
procentowy udział aktywów (papierów warto ciowych, instrumentów rynku pieni nego,
depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o
pozycj walutow uzyskan przez u ycie instrumentów pochodnych w aktywach netto
funduszu.
W okresie sprawozdawczym Żundusz nie lokował swoich aktywów w aktywa nominowane w
walutach obcych.
4) Ryzyko płynno ci
Ryzyko płynno ci jest definiowane jako ryzyko, i Żundusz nie b dzie w stanie wygenerować
dostatecznych rodków pieni nych niezb dnych do wykonania swoich zobowi za w
terminach ich wymagalno ci lub te zbycie aktywów nast pi na warunkach istotnie
niekorzystnych dla Funduszu.
Z uwagi na fakt, i jednostki uczestnictwa Żunduszu mog być odkupywane codziennie,
polityk Żunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu rodków pieni nych oraz
codzienne monitorowanie płynno ci. Zgodnie z polityk Żunduszu, kierownictwo Towarzystwa
okre la limity płynno ci oraz dokonuje okresowej ich analizy.
Żundusz inwestuje w składniki lokat o du ej płynno ci oraz składniki lokat, które nie s
przedmiotem obrotu na aktywnych rynkach i które charakteryzuj si nisk płynno ci . Istnieje
ryzyko, i Żundusz mo e nie być w stanie zbyć w krótkim terminie składników lokat, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w warto ci odpowiadaj cej ich oszacowanej warto ci
godziwej, jak te mo e nie być w stanie podj ć odpowiednich działa w odpowiedzi na
zaistniałe okoliczno ci takie, jak na przykład podwy szenie ryzyka kredytowego emitenta.
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NOTA-6 INSTRUMENTY
POCHODNE

Typ zaj tej
pozycji

Rodzaj instrumenty Cel otwarcia Warto ć
Warto ć przyszłych
pochodnego
pozycji
otwartej pozycji strumieni pieni znych

Terminy przyszłych
strumieni pieni nych

(Nie dotyczy)
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁU NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
Kwota b daca podstaw
przyszłych płatno ci

Termin zapadalno ci (wygasni cia)
instrumentu pochodnego

Termin wykonania
instrumentu pochodnego

NOTA OBJA NIAJ CA -TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU ŻUNDUSZU LUB DRUżIEJ STRONY DO ODKUPU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU SI FUNDUSZU LUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU
Transakcje przy zobowi zaniu si drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na fundusz praw własno ci i
ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na fundusz praw
własno ci i ryzyk

Warto ć na dzie bilansowy
30.06.2010 w tys. zł

Warto ć na dzie bilansowy
31.12.2009 w tys. zł

Transakcje przy zobowi zaniu si funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Nale no ci z tytułu papierów warto ciowych po yczonych od funduszu w trybie
przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
Zobowi zania z tytułu papierów wartosciowych po yczonych przez fundusz w
trybie przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁU NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH

(Nie dotyczy)

NOTA-8 I.ZACI GNI TE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu
udzielaj cego kredytu
(po yczki)

Siedziba

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH WYKORZYSTANIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU

Kwota kredytu/po yczki w chwili zaci gni cia
tys.

kwota w
walucie

jednostka

Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty
waluta

procentowy udział tys.
w aktywach

kwota w
walucie

jednostka

( NIE DOTYCZY)

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH UDZIELENIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU
Kwota kredytu/po yczki w chwili udzielenia

Siedziba
tys.

kwota w
walucie

jednostka

waluta

(NIE DOTYCZY)
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁU NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - KREDYTY I PO YCZKI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warunki
oprocentowania
procentowy udział
w aktywach

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Warunki
oprocentowania
waluta

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

NOTA-9

I.WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego)
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego

Razem

jednostka

waluta

30.06.2010 waluta

31.12.2009

w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
(NIE DOTYCZY)

rodki pieni

ne na rachunku w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.

rodki pieni

ne na rachunku w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.
w tys.

(NIE DOTYCZY)

II. DODATNIE I UJEMNE RÓ NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłu ne papiery warto ciowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczon odpowiedzialno ci
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic
Wierzytelno ci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomo ci
Statki morskie
Inne
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁU NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - WALUTY I RÓ NICE KURSOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

III. REDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZ DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wszystkie pozycje bilansu s denominowane w złotych polskich

(NIE DOTYCZY)

kurs w stosunku
do zł

waluta

za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

(NIE DOTYCZY)

Warto ć zrealizowanego
NOTA-10 I.ZREALIZOWANY I
zysku (straty) ze zbycia
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA lokat w tys. za okres
LOKAT
01.01.2010 do 30.06.2010
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w
163
tym:
dłu ne papiery warto ciowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dłu ne papiery warto ciowe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2010 do
30.06.2010

Warto ć zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys. za okres
01.01.2009 do 31.12.2009

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2009 do
31.12.2009

539

-689

-385

163

539

-689

-385

-

-

-3 861
-3 861

1 514
1 514

Warto ć w okresie
sprawozdawczymw tys.

I. Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe

Żundusz nie dokonywał
dystrybucji dochodów

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT
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NOTA OBJA NIAJ CA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warto ć w okresie
Udział w aktywach w
sprawozdawczym w tys. dniu wypłaty

I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów
niepublicznych:
Żundusz nie dokonywał dystrybucji przychodów

Udział w aktywach netto Wpływ na warto ć
w dniu wypłaty
aktywów w tys.

NOTA 11 - WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Cz
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁU NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - KOSZTY ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

ć stała wynagrodzenia

Warto ć za okres od
01.01.2010 do 30.06.2010

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 31.12.2009
212

Warto ć za okres od
01.01.2008 do 31.12.2008
501

477

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O
JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Warto ć aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Warto ć aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁU NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
30.06.2010

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

58 016

54 463

66 894

49 736

244,13

236,60

234,95

223,92

244,13
243,22
245,01
248,06

236,60
235,89
237,57
239,91

234,95
234,72
234,97
236,88

223,92
223,71
224,96
225,99

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
DŁU NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
DODATKOWE INFORMACJE I OBJA NIENIA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
1) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH DOTYCZ CYCH LAT
UBIEżŁYCH, UJ TYCH W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM ZA BIE CY
OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie
zarejestrowano znacz cych zdarze
dotycz cych lat ubiegłych uj tych w
sprawozdaniu finansowym za bie cy okres.
2) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST PIŁY PO DNIU
BILANSOWYM,
A
NIEUWZżL DNIONYCH
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
Po zako czeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2010 roku nie
wyst piły takie zdarzenie, które nie zostały uj te w sprawozdaniu finansowym.
3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJA NIENIE RÓ NIC, POMI DZY DANYMI
UJAWNIONYMI
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
I
W
PORÓWNYWALNYCH
DANYCH
FINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZ DZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI ŻINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły si ró nice pomi dzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
4) DOKONANE KOREKTY BŁ DÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY,
TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW ŻINANSOWYCH NA
SYTUACJ MAJATKOW I ŻINANSOW , PŁYNNO Ć ORAZ WYNIK Z
OPERACJI I RENTOWNO Ć ŻUNDUSZU.
a. W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki
informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na
jednostk uczestnictwa Żunduszu.
Informacje dotycz ce korekt wyceny aktywów netto na jednostk
uczestnictwa Żunduszu, które wyst piły w okresie poprzednim, zostały
Deutsche Bank Group
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zaprezentowane
w
sprawozdaniach finansowych Funduszu
sporz dzonych na dzie 31 grudnia 2009 roku i za okres od 1 stycznia
2009 roku oraz na dzie 30 czerwca 2009 roku i za okres od 1
stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku.
b. W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki
zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk
uczestnictwa Funduszu.
Informacje dotycz ce przypadków zawieszenia w dokonywaniu
wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa Żunduszu, które
wyst piły w okresie poprzednim, zostały zaprezentowane w
sprawozdaniach finansowych Żunduszu sporz dzonych na dzie 31
grudnia 2009 roku i za okres od 1 stycznia 2009 roku oraz na dzie 30
czerwca 2009 roku i za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca
2009 roku.
c. W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły
nierozliczenia si transakcji zawieranych przez Żundusz.

przypadki

5) KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI
Sprawozdanie na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone przy zało eniu
kontynuacji działalno ci przez Żundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Na dzie sprawozdawczy nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie
kontynuowania działalno ci Żunduszu.
6) INNE INŻORMACJE NI WSKAZANE W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM,
KTÓRE MOżŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYN Ć NA OCEN SYTUACJI
MAJ TKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU Z OPERACJI I ICH ZMIAN
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie
nało enia kary pieni nej na DWS Polska Towarzystwo Żunduszy Inwestycyjnych
S.A. nie wpływa na sytuacj finansow i aktywa netto DWS Polska ŻIO Dłu nych
Papierów Warto ciowych.
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DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
AKCJI DU YCH SPÓŁEK
RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGL DU ORAZ RÓDROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

DWS Polska TFI S.A.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
NIP: 525-19-75-517
Tel. +48 22 579 97 00

Fax +48 22 579 97 01
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO AKCJI DU YCH SPÓŁEK
WPROWADZENIE
1)

FUNDUSZ

Nazwa i typ Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Du ych Spółek.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym.
Żundusz Akcji rozpocz ł swoj działalno ć w dniu 2 stycznia 1998 roku.
W dniu 2 lipca 1999 r. Komisja Papierów Warto ciowych i żiełd wydała decyzj nr
DFN-409/11-29/99 o przekształceniu DWS Polska Funduszu Powierniczego Akcji w
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji.
Żundusz Akcji został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego
przez VII Wydział Cywilny w Rejestrowym S dzie Okr gowym w Warszawie w dniu
27 grudnia 1999 roku pod numerem RFi52.
W dniu 16 kwietnia 2010 roku na podstawie aktu notarialnego z dnia 13 stycznia
2010 roku Rep. A nr 43/2010 DWS Polska FIO Akcji zmienił nazw na DWS Polska
ŻIO Akcji Du ych Spółek.
Żundusz został utworzony na czas nieokre lony.
Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Żunduszu Akcji jest dynamiczny wzrost warto ci Aktywów
Żunduszu w wyniku wzrostu warto ci lokat, realizowany poprzez ich aktywne
lokowanie w papiery warto ciowe o podwy szonym poziomie ryzyka. Podwy szony
stopie ryzyka inwestycji oznacza, ze warto ć Jednostek Uczestnictwa Żunduszu
mo e ulegać istotnym wahaniom w zale no ci od sytuacji rynkowej. Powierzone
rodki pieni ne s w zasadniczej cz ci lokowane w akcje.
Żundusz nie gwarantuje osi gni cia zało onego celu.
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Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Zgodnie z Ustaw o funduszach inwestycyjnych i Statutem Żundusz mo e lokować
aktywa w:
1. Papiery warto ciowe,
2. Instrumenty rynku pieni nego,
3. Depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,
4. Instrumenty pochodne,
5. Transakcje terminowe,
6. Jednostki uczestnictwa,
7. Certyfikaty inwestycyjne,
8. Zagraniczne tytuły uczestnictwa.
Specjalizacja funduszu:
Żundusz Akcji inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na żiełdzie Papierów
Warto ciowych w Warszawie S.A. W portfelu Żunduszu znajduj si zarówno
najwi ksze, jak i rednie oraz małe spółki – dywersyfikacja ma na celu ograniczenie
ryzyka inwestycyjnego.
Z uwagi na podwy szone ryzyko wynikaj ce ze statutowej mo liwo ci
zaanga owania jego aktywów do 100% w akcje, Żundusz rekomendowany jest
Inwestorom akceptuj cym ryzyko znacznych zmian warto ci jednostki uczestnictwa
w krótkim czasie, przy jednoczesnej mo liwo ci osi gni cia wysokiej stopy zwrotu z
inwestycji w długim terminie.
1. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takie jak prawa do
akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty
pochodne, z zastrze eniem pkt.2 poni ej zawiera si w przedziale od 70% do
100% warto ci Aktywów Netto Żunduszu.
2. W sytuacjach wyst pienia kryzysu gospodarczego, powoduj cego kryzys
systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów pa stwa, zagro enie
bilansu płatniczego, jak równie zjawisko paniki giełdowej w pa stwach lub
regionach, w których Żundusz dokonuje lokat, zwi zanego w szczególno ci z
gwałtownym spadkiem produkcji przemysłowej, dochodu narodowego,
zatrudnienia, kurczenia si mo liwo ci zbytu, spadku cen, obni ania si
dochodów realnych i poziomu ycia-limit, o którym mowa w pkt.1 nie
obowi zuje. W takim przypadku Aktywa Żunduszu, w celu ochrony ich realnej
warto ci, s lokowane w papiery warto ciowe i instrumenty finansowe o
niskim ryzyku inwestycyjnym.
3. Przy doborze lokat Fundusz zmierzaj c do realizacji celu, dla którego został
utworzony, bierze pod uwag nast puj ce kryteria:
a. W odniesieniu do wszystkich lokat:
i. Ocena
perspektyw
ekonomicznych
emitenta,
przy
szczególnym uwzgl dnieniu spodziewanej dynamiki rozwoju,
pozycji rynkowej, bran y, produktów, polityki wypłat dywidend i
wzrostu wyników finansowych,
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ii. Kształtowanie
si
głównych
wska ników
aktywno ci
gospodarczej, stabilno ci cenowej
i poziomu stóp
procentowych, z uwzgl dnieniem wpływu tych parametrów na
zachowanie si cen instrumentów finansowych,
iii. Ocena mo liwo ci wzrostu lub ryzyka spadku ceny papieru
warto ciowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny,
iv. Płynno ć dokonywanej lokaty w tym relacji do płynno ci innych
lokat Funduszu,
v. Mo liwo ć zabezpieczenia lokaty pod wzgl dem ryzyka utraty
jej warto ci,
vi. Ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
vii. Spełnienie zasady dywersyfikacji lokat,
b. Przy zawieraniu umów, których przedmiotem s
instrumenty
pochodne, Żundusz kieruje si :
i. Rodzajem instrumentu bazowego,
ii. Stosunkiem ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do
jego ceny rynkowej,
iii. Płynno ci instrumentu pochodnego,
iv. Terminem wyga ni cia(rozliczenia) instrumentu pochodnego,
v. Sposobem rozliczenia instrumentu pochodnego,
vi. Ocen perspektyw zmian warto ci instrumentu bazowego,
vii. Spodziewanym kształtowaniem si ró nicy pomi dzy wycena
rynkow instrumentu pochodnego a warto ci instrumentu
bazowego,
viii. Wiarygodno ci finansow strony umowy.
Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegaj lokaty
Funduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i dywersyfikacji lokat zostały zawarte w
art. 8 Statutu Funduszu.
2)

ORGAN FUNDUSZU – TOWARZYSTWO DWS POLSKA

Firma, siedziba i adres Towarzystwa
Firma:
Siedziba:
Adres:
NIP
REGON

DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Warszawa
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
525-19-75-517
012812088

Towarzystwo powstało z przekształcenia DWS Polska Towarzystwa Żunduszy
Powierniczych S.A. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie uchwały
Deutsche Bank Group
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Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa z dnia 3 lipca 1998 roku a
odpowiednie zmiany Statutu zostały zarejestrowane w s dzie w dniu 6 sierpnia 1998
roku .
DWS Polska TŻI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsi biorców
prowadzonym przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział żospodarczy
Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem KRS 0000065346.
Podmiotem dominuj cym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service żmbH z
siedzib we Żrankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy.
Kapitał akcyjny DWS Polska TŻI S.A. na dzie sporz dzenia półrocznego
sprawozdania finansowego Żunduszu na dzie 30 czerwca 2010 roku wynosi
25 000 000,00 PLN i dzieli si na 2 500 000 akcji zwykłych o warto ci nominalnej
10,00 PLN ka da.
3)

OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIE BILANSOWY

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 czerwca 2010 roku.
Dniem bilansowym jest 30.06.2010 roku.
Sprawozdanie obejmuje nast puj ce dane porównywalne:
a) Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
b) Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku
oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku,
c) Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okres sprawozdawczy od 1
stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
4)

KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI

Sprawozdanie zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez
Żundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Na dzie sprawozdawczy nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie
kontynuowania działalno ci Żunduszu.
5)

BIEGŁY REWIDENT

Biegłym Rewidentem, który dokonał przegl du prezentowanego sprawozdania
finansowego DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji obejmuj cego
pierwsze półrocze 2010 roku jest KPMG Audyt sp. z o.o., z siedzib w Warszawie
przy ul. Chłodnej 51.
6)

CHARAKTERYSTYKA
PRZEZ FUNDUSZ

JEDNOSTEK

UCZESTNICTWA

ZBYWANYCH

Żundusz Akcji zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A,I i P. Poszczególne kategorie
jednostek uczestnictwa ró ni si wysoko ci wynagrodzenia za zarz dzanie
Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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Funduszem, pobieranego przez Towarzystwo oraz podmiotami uprawnionymi do
nabywania Jednostek Uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa danej kategorii
reprezentuj jednakowe prawa maj tkowe.
Jednostki uczestnictwa kategorii A s zbywane przez Żundusz osobom fizycznym,
osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci
prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które mog zawierać umowy. Od
dnia 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 roku pobierane przez Towarzystwo
Wynagrodzenie stanowiło 4 % redniej Warto ci Aktywów Netto Żunduszu. Fundusz
mo e wypłacać Uczestnikom Żunduszu posiadaj cym Jednostki Uczestnictwa
kategorii A wiadczenie, o którym mowa w art. 10 Statutu Żunduszu. Przy zbyciu
Jednostek Uczestnictwa kategorii A mo e być pobrana opłata manipulacyjna w
wysoko ci nie wy szej ni 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie jest pobierana opłata
manipulacyjna.
Jednostki uczestnictwa kategorii I s zbywane przez Żundusz osobom, które zawarły
z Żunduszem umow o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE),
przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii I s zbywane wył cznie za wpłaty
dokonywane w ramach IKE, je eli umowa o prowadzenie IKE to przewiduje.
Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie
w wysoko ci nie wy szej ni 3,15% redniej Warto ci Aktywów Netto Żunduszu,
przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I w skali roku. Przy zbyciu
Jednostek Uczestnictwa kategorii I mo e być pobrana opłata manipulacyjna w
wysoko ci nie wy szej ni 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii I. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana adna opłata, za
wyj tkiem opłaty karnej okre lonej w Regulaminie IKE za zerwanie Umowy o
prowadzenie IKE przed upływem 12 miesi cy od daty jej zawarcia. Opłata karna nie
mo e być wy sza ni 5% wypłacanych rodków.
Jednostki uczestnictwa kategorii P s zbywane przez Żundusz uczestnikom
Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) i Zakładowych Programów
Systematycznego Oszcz dzania (ZPSO), w ramach, których rodki s gromadzone
w Żunduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii P s zbywane wył cznie za
wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, je eli umowa pomi dzy Żunduszem i
pracodawc to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i reprezentacji
Żunduszu Wynagrodzenie w wysoko ci nie wy szej ni 2,1% redniej Warto ci
Aktywów Netto Żunduszu przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w
skali roku. Przy zbyciu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii P nie jest
pobierana opłata manipulacyjna.
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SKŁADNIKI LOKAT
Akcje
Prawa do akcji
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI DU YCH SPÓŁEK
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA żŁÓWNA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

30.06.2010
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

31.12.2009
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział Warto ć według
w aktywach
ceny nabycia w
ogółem
tys.

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

128 895

161 073

84,05%

143 275

182 587

89,27%

1 456

2 011

1,05%

-

-

0,00%

AKCJE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

CEZ, A.S.
TELEFONICA O2 C.R.
ASSECO POLAND S.A.
AGORA S.A.
BUDIMEX S.A.
BANK HANDLOWY W
WARSZAWIE S.A.
BIOTON S.A.
BRE BANK S.A.
BANK ZACHODNI WBK S.A.
CIECH S.A.
CYFROWY POLSAT S.A.
CERSANIT S.A.
Deutsche Bank Group

PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
GETIN HOLDING S.A.
HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
KżHM POLSKA MIED S.A.

Warto ć według
ceny nabycia w
Kraj siedziby emitenta tys.

Liczba
8 217 415

Aktywny rynek - rynek regulowany

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI DU YCH SPÓŁEK
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY

PRAGUE STOCK
EXCHANGE
PRAGUE STOCK
EXCHANGE
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.

Warto ć według wyceny Procentowy udział w
na dzie bilansowy w tys. aktywach ogółem

128 895

161 073

84,05%

54 000

CZECHY

6 293

7 478

3,90%

58 600

CZECHY

4 035

3 856

2,01%

95 547

POLSKA

4 835

5 160

2,69%

64 784

POLSKA

2 011

1 491

0,78%

5 830

POLSKA

432

510

0,27%

26 199

POLSKA

1 402

1 939

1,01%

500 000

POLSKA

135

100

0,05%

17 928

POLSKA

3 345

4 070

2,12%

39 605

POLSKA

3 559

7 675

4,00%

9 668

POLSKA

281

247

0,13%

185 000

POLSKA

2 646

2 625

1,37%

102 871

POLSKA

1 273

1 406

0,73%

34 503

POLSKA

776

255

0,13%

232 483

POLSKA

4 518

5 410

2,82%

415 000

POLSKA

2 776

3 934

2,05%

35 733

POLSKA

156

110

0,06%

128 219

POLSKA

5 376

11 360

5,93%

BANK MILLENNIUM S.A.
PBG S.A.
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA S.A.
POLSKIE GÓRNICTWO
NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
POLSKI KONCERN NAFTOWY
ORLEN S.A.
POWSZECHNA
KASA
OSZCZ DNO CI BANK POLSKI
S.A.
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZE S.A.
SYNTHOS S.A.
STALPRODUKT S.A.
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
TRAKCJA POLSKA S.A.
TVN S.A.
MOL
Deutsche Bank Group
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GRUPA LOTOS S.A.

OTP BANK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI DU YCH SPÓŁEK
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
100 007
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
370 000
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
20 481
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
82 894
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
223 790
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
1 251 827
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
382 442
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
361 627
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
1 015 875
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
28 946
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
654 000
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
3 362
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
755 555
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
463 678
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
100 000
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
286 335
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK BUDAPEST STOCK
28 626
W żRY
REGULOWANY
EXCHANGE
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
PRAGUE STOCK
82 000
W żRY
REGULOWANY
EXCHANGE

2 072

2 885

1,51%

1 695

1 584

0,83%

2 002

4 281

2,23%

5 930

12 931

6,75%

5 486

4 700

2,45%

4 123

4 119

2,15%

8 317

13 569

7,08%

7 661

13 181

6,88%

3 311

4 450

2,32%

9 709

10 131

5,29%

1 611

1 171

0,61%

1 989

1 321

0,69%

3 876

3 816

1,99%

5 866

6 631

3,46%

469

418

0,22%

3 652

4 567

2,38%

8 710

8 037

4,19%

8 567

5 655

2,95%

PRAWA DO AKCJI

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Aktywny rynek - rynek
regulowany

PRAWA DO AKCJI BRE BANK AKTYWNY RYNEK - RYNEK
S.A.
REGULOWANY

Deutsche Bank Group
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI DU YCH SPÓŁEK
ZESTAWIENIE LOKAT
PRAWA DO AKCJI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Kraj siedziby
emitenta

Liczba
9 100

GPW W
WARSZAWIE
S.A.

9 100

POLSKA

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.PLN

Warto ć na dzie
bilansowy w tys.
PLN

Procentowy
udział w
aktywach ogółem

1 456

2 011

1,05%

1 456

2 011

1,05%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI DU YCH SPÓŁEK
ZESTAWIENIE LOKAT
żRUPY KAPITAŁOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

żRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
PBG SA

Warto ć na dzie
bilansowy w tys. PLN

Procentowy udział w
aktywach ogółem
4 391

2,29%

Deutsche Bank Group
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI DU YCH SPÓŁEK
BILANS
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

BILANS
Aktywa
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Nale no ci
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Zobowi zania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wpłacony - kategoria A
Kapitał wpłacony - kategoria I
Kapitał wpłacony - kategoria P
Kapitał wypłacony
Kapitał wypłacony - kategoria A
Kapitał wypłacony - kategoria I
Kapitał wypłacony - kategoria P
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat

30.06.2010

31.12.2009
191 640
16 781
11 775
163 084
11 160
180 480
73 834
2 448 327
2 436 637
433
11 257
-2 374 493
-2 372 832
-38
-1 623
73 898
-1 845

204 527
12 978
8 962
182 587
9 819
194 708
82 619
2 315 350
2 305 080
397
9 873
-2 232 731
-2 231 422
-31
-1 278
72 771
-626

75 743

73 397

Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

32 748

39 318

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

180 480

194 708

537 557,095
335,74

568 007,441
342,79

Liczba na dzie 30.06.2010
511 014,557

Liczba na dzie 31.12.2009
544 328,367

1 075,527
25 467,011

993,488
22 685,586

Liczba jednostek uczestnictwa
Warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

Kategorie jednostek uczestnictwa

Warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa na dzie 30.06.2010

Warto ć aktywów netto na
jednostk uczestnictwa na dzie
31.12.2009

KATEGORIA A

334,24

341,65

KATEGORIA I

347,34

353,48

KATEGORIA P

365,34

369,78

Bilans nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz

ć sprawozdania finansowego.

Deutsche Bank Group
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI DU YCH SPÓŁEK
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
( w tysi cach złotych, z wyj tkiem wyniku z operacji przypadajacego na jednostk uczestnictwa )
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Ujemne saldo ró nic kursowych
Pozostałe, w tym:
Koszty wiadcze
Koszty podatków od przych. na pap.
warto ciowych
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w
tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wynik z operacji

Kategoria jednostek uczestnictwa
Wynik z operacji przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

01.01.2010-30.06.2010
2 375
2 196
176
3
3 594
2 986
0
608
601

01.01.2009-31.12.2009
5 423
4 728
695
0
6 296
5 028
1
15
1 252
1 153

01.01.2009-30.06.2009
2 251
1 821
381
49
2 646
2 180
0
0
466
422

3 594
-1 219

84
6 296
-873

36
2 646
-395

-4 224

48 153

10 966

2 346
-98

-20 364
393

-16 161
393

-6 570
-335
-5 443

68 517
-1 152
47 280

27 127
1 524
10 571

Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
-7,05
-7,41
-6,14
-4,44

85,24
84,80
86,88
89,66

18,13
17,88
18,76
19,95

Rachunek wyniku z operacji nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
sprawozdania finansowego.

ć
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI DU YCH SPÓŁEK
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana warto ci aktywów netto
Warto ć aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

194 708
-5 443
-1 219
2 346

135 722
47 280
-873
-20 364

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

-6 570
-5 443

68 517
47 280

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powi kszenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

-8 785

11 706

132 977
131 557
36
1 384

271 189
268 490
96
2 603

-141 762
-141 410
-7
-345
-14 228

-259 483
-258 954
-11
-518
58 986

Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

180 480

194 708

rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
saldo zmian
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Liczba jednostek uczestnictwa narastaj co od pocz tku
działalno ci funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
saldo zmian
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

185 177
175 721
377
9 079

157 672
151 166
256
6 250

-30 450,346
380 394,826
376 612,482
101,078
3 681,266
410 845,172
409 926,292
19,039
899,841
-30 450,346
-33 313,810
82,039
2 781,425

41 037,448
896 390,240
887 269,380
328,723
8 792,137
855 352,792
853 718,792
31,941
1 602,059
41 037,448
33 550,588
296,782
7 190,078

537 557,095
8 269 357,998
8 238 433,296
1 170,985
29 753,717
7 731 800,903
7 727 418,739
95,458
4 286,706
537 557,095
511 014,557
1 075,527
25 467,011

568 007,441
7 888 963,172
7 861 820,814
1 069,907
26 072,451
7 320 955,731
7 317 492,447
76,419
3 386,865
568 007,441
544 328,367
993,488
22 685,586

341,65
353,48
369,78

256,85
266,60
280,12

334,24
347,34
365,34

341,65
353,48
369,78

-4,37%
-3,50%
-2,42%

33,02%
32,59%
32,01%

Zmiana warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
bie cego okresu sprawozdawczego
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
procentowa zmiana warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
minimalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
Kategoria A

315,95

194,28
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI DU YCH SPÓŁEK
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
maksymalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
Procentowy udział kosztów funduszu w redniej warto ci
aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

328,07
344,77
11/02/2010
11/02/2010
11/02/2010

204,26
218,08
18/02/2009
18/02/2009
18/02/2009

374,36
386,92
404,19
14/04/2010
14/04/2010
14/04/2010

349,02
360,37
376,04
23/10/2009
23/10/2009
23/10/2009

334,24
347,34
365,34
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010

341,65
353,48
369,78
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009

3,25%

3,19%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI DU YCH SPÓŁEK
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWO CI
1)

OPIS, W TYM:
A/

PRZYJ TE ZASADY RACHUNKOWO CI

Sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji
Du ych Spółek obejmuj ce okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku zostało
sporz dzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o
rachunkowo ci (Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z pó niejszymi zmianami) oraz
zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Żinansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w
sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2007
r, nr.249, poz.1859).
Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1. Sprawozdanie finansowe sporz dza si w j zyku polskim i walucie
polskiej.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s w tys.
złotych, za wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
3. Na dzie bilansowy ustala si wynik z operacji Żunduszu, obejmuj cy:
a. Przychody z lokat netto – stanowi ce ró nic pomi dzy
przychodami z lokat i kosztami Funduszu netto,
b. Zrealizowany zysk/strat ze zbycia lokat i niezrealizowany
zysk/strat z wyceny lokat.
4. Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje:
a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b. Zestawienie lokat
c. Bilans,
d. Rachunek wyniku z operacji
e. Zestawienie zmian w aktywach netto,
f. Noty obja niaj ce,
g. Informacj dodatkow ,
5. Sprawozdanie finansowe na dzie 30 czerwca 2010 roku obejmuje
nast puj ce dane porównywalne:
a. Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
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b. Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2009 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2009 roku,
c. Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres
sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009
roku.
Warto ci szacunkowe
Sporz dzanie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa dokonania
subiektywnych ocen, estymacji i przyj cia zało e wpływaj cych na stosowane
zasady rachunkowo ci oraz na prezentowane warto ci aktywów i pasywów oraz
kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane s w oparciu o dost pne dane
historyczne, dane mo liwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych
czynników uwa anych za wła ciwe w danych okoliczno ciach. Stanowi one
podstaw do oszacowania warto ci bilansowych aktywów i zobowi za , których nie
da si okre lić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny pochodz cej z aktywnego
rynku.
Szacunki i zało enia stanowi ce ich podstaw podlegaj okresowym przegl dom.
Korekty w szacunkach s rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany
szacunku, je eli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano
zmiany i okresach przyszłych, je li korekta wpływa zarówno na bie cy, jak i przyszłe
okresy.
Szacunki dokonane na dzie bilansowy uwzgl dniaj parametry z tego dnia i poziom
ryzyka na ten dzie . Bior c pod uwag zmienno ć otoczenia gospodarczego istnieje
niepewno ć w zakresie dokonanych szacunków.
Poni ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy
sporz dzeniu sprawozdania finansowego Żunduszu.
Składniki lokat wyceniane w warto ci godziwej
Warto ć godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek ustalana
jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu b d przy zastosowaniu
innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny s okresowo
oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny s testowane i zatwierdzane
przed u yciem. W miar mo liwo ci w modelach wyceny wykorzystywane s
wył cznie dane mo liwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
kierownictwo musi korzystać z oszacowa . Zmiany przyj tych zało e i szacunków
mog mieć wpływ na wykazywane warto ci godziwe składników lokat.
Składniki lokat wyceniane metod zamortyzowanego kosztu oraz innymi
metodami
Na dzie 30 czerwca 2010 roku Żundusz nie posiadał aktywów wycenionych w
sposób inny ni w oparciu o kurs ustalony na aktywnym rynku tj. metod
zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie warto ci godziwej przy
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zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzie
równie nie posiadał takich aktywów).

31 grudnia 2009 roku Fundusz

Ujmowanie w ksi gach rachunkowych informacji i operacji dotycz cych
Funduszu
1. Ksi gi Żunduszu s prowadzone w walucie polskiej.
2. Operacje dotycz ce Żunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
okresie, którego dotycz .
3. Zapisy w ksi gach rachunkowych Żunduszu dokonywane s na podstawie
dowodów ksi gowych. Operacje dotycz ce poszczególnych składników
aktywów i pasywów Żunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
dniu zawarcia transakcji.
4. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Żundusz ujmuje si w
ksi gach rachunkowych Żunduszu w dacie zawarcia umowy.
5. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Żundusz w dniu wyceny po
momencie wyceny, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia
zawarcia transakcji w momencie wyceny, Towarzystwo ujmowało si w
dacie zawarcia umowy, ale uwzgl dnia w najbli szej wycenie aktywów
Żunduszu i ustaleniu jego zobowi za . W poprzednim okresie
sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 maja 2009 roku,
moment wyceny wyznaczony był na godz.12:00. Od dnia 1 czerwca 2009
roku Towarzystwo dokonało zmiany i przesun ło ten moment na
godz.23:59. W okresie obj tym sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia 2010
roku do 30 czerwca 2010 roku, moment wyceny wyznaczony był przez
Towarzystwo na godz. 23:59.
6. Nabyte składniki portfela lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych
Żunduszu według ceny nabycia, obejmuj cej prowizj
maklersk .
Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje si według warto ci
równej zeru.
7. Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje si w
cenie nabycia wynikaj cej z ceny nabycia tych składników lokat
wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieni nych.
8. Dłu ne papiery warto ciowe ujmuje si w ksi gach rachunkowych według
warto ci ustalonej w stosunku do ich warto ci nominalnej ł cznie ze
skumulowanymi odsetkami.
9. Zysk lub strat ze zbycia składników lokat Żunduszu wylicza si metod ,,
najdro sze sprzedaje si jako pierwsze’’, polegaj c na przypisaniu
sprzedanym składnikom najwy szej ceny nabycia danego składnika lokat,
a w przypadku instrumentów wycenianych w wysoko ci skorygowanej
ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, najwy szej bie cej warto ci ksi gowej.
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10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje po yczek
papierów warto ciowych s wył czone spod zasady okre lonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje si transakcji zbycia i nabycia
danego składnika lokat, w pierwszej kolejno ci ujmuje si nabycie danego
składnika lokat.
12. Przysługuj ce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje
si w ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny
danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa
poboru.
13. Nale n dywidend od akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si w
ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych
akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa do
dywidendy.
14. Przysługuj ce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz
prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym
rynku ujmuje si w ksi gach rachunkowych w dniu nast pnym po dniu
ustalenia tych praw.
15. Operacje dotycz ce Żunduszu ujmuje si w walucie, w której s
wyra one, a tak e w walucie polskiej, po przeliczeniu według redniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie
uj cia tych operacji w ksi gach rachunkowych Żunduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksi g zmiany kapitału wpłaconego b d kapitału
wypłaconego jest dzie , w którym Żundusz zbył b d odkupił jednostki
uczestnictwa. Na potrzeby okre lenia Warto ci Aktywów Netto na
Jednostk Uczestnictwa w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si
zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego,
zwi zanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Żunduszu z tytułu ich odkupu nast puje
zgodnie z metod ŻIŻO.
18. W ksi gach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje si odsetki
naliczone od rodków pieni nych i papierów warto ciowych, stosuj c
zasad memoriałow .
19. Przychody z lokat obejmuj w szczególno ci odsetki, oraz dodatnie saldo
ró nic kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci oraz zobowi za w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek)
wyniku z operacji.
21. Nale no ci i zobowi zania Żunduszu ujmowane s
w kwocie
wymagaj cej zapłaty.
22. Koszty Żunduszu obejmuj w szczególno ci ujemne saldo ró nic
kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
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nale no ci, oraz zobowi za w walutach obcych, a tak e koszty
limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Żunduszu ujmowane s w ksi gach w wysoko ci przewidywanej.
W przypadku kosztów operacyjnych tworzy si rezerw na przewidywane
wydatki. Płatno ci z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszaj naliczon
rezerw . Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów nast puje
w okresach miesi cznych.
24. Na potrzeby okre lenia warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si zmian w kapitale
wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwi zanych z wpłatami lub
wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasad opisan w punkcie 16.
Wycena aktywów i pasywów Funduszu
1. Wycena aktywów netto dokonywana jest w ka dym Dniu Wyceny, który
przypada w dniu, w którym odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
2. Aktywa Żunduszu wycenia si a zobowi zania Żunduszu ustala si w dniu
wyceny oraz na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego, według
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, z zastrze eniem pkt 7
poni ej.
3. Warto ć godziw składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym
akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów
depozytowych, dłu nych papierów warto ciowych, instrumentów
pochodnych,
certyfikatów
inwestycyjnych,
tytułów
uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic i instrumentów rynku pieni nego Towarzystwo wyznaczało w
okresie obj tym sprawozdaniem, w oparciu o ostatnie, dost pne kursy o
godz. 23.59 w Dniu Wyceny, w nast puj cy sposób:
a. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według
ostatniego dost pnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z
zastrze eniem, e gdy wycena aktywów funduszu dokonywana
jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamkni cia, a w
przypadku braku kursu zamkni cia - innej, ustalonej przez
rynek warto ci stanowi cej jego odpowiednik, za ostatni
dost pny kurs przyjmuje si ten kurs albo warto ć z Dnia
Wyceny;
b. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacz co
niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto adnej
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transakcji - według ostatniego dost pnego w momencie
dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku,
skorygowanego
w
sposób
umo liwiaj cy
uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, zgodnie z
zasadami okre lonymi w ust. 4, z zastrze eniem, e gdy
wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w
dniu wyceny kursu zamkni cia, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten
kurs albo warto ć z uwzgl dnieniem istotnych zdarze
maj cych wpływ na ten kurs albo warto ć;
c. je eli Dzie Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania
transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dost pnego
w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni cia
ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umo liwiaj cy
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej,
zgodnie z pkt.4
4. W celu wiarygodnego oszacowania warto ci godziwej Żundusz stosuje
nast puj ce powszechnie uznane metody estymacji, w szczególno ci:
a. Oszacowanie na podstawie oficjalnie wyliczonej przez dany
rynek ceny zamkni cia, lub
b. Oszacowanie na podstawie ostatnich najlepszych, dost pnych
ofert kupna i sprzeda y, przy czym nie jest mo liwe oparcie si
wył cznie na ofertach sprzeda y, lub
c. Oszacowanie na podstawie ceny nieró ni cego si istotnie
składnika lokat, ogłoszonej na aktywnym rynku, lub
d. Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i
porównania z emitentami o zbli onym profilu, których
instrumenty finansowe s notowane na aktywnym rynku, lub
e. Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów
pieni nych z uwzgl dnieniem prognozowanych przepływów
generowanych przez emitenta oraz warto ci rezydualnej, lub
f. Oszacowanie na podstawie innych powszechnie uznanych
metod estymacji.
5. W przypadku, gdy brak jest stałej mo liwo ci samodzielnego
pozyskiwania przez Żundusz kursów stosowanych do wyznaczania
warto ci godziwej składników lokat notowanych na aktywnym rynku, a
istnieje mo liwo ć wykorzystywania przez Żundusz kursów uzyskiwanych
od wyspecjalizowanych, niezale nych jednostek dokonuj cych wycen
rynkowych, Fundusz wykorzystuje te kursy.
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6. Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach
aktywnych jest rynek, na którym w ci gu ostatniego miesi ca
kalendarzowego odnotowano najwi kszy redni wolumen obrotu tymi
składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest
dokonywany na koniec ka dego kolejnego miesi ca kalendarzowego.
7. Warto ć składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala si :
a. akcji - według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem zdarze
maj cych istotny wpływ na t warto ć, w szczególno ci w
oparciu o analiz sytuacji finansowej spółki i porównanie ze
spółkami o zbli onym profilu, których akcje s notowane na
rynku aktywnym,
b. praw do akcji - w oparciu o ostatni cen , po jakiej nabywano
papiery warto ciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej, powi kszon o warto ć rynkow prawa
poboru niezb dnego do ich obj cia w dniu wyga ni cia tego
prawa, a w przypadku, gdy zostały okre lone i podane do
publicznej wiadomo ci ró ne ceny emisyjne, w oparciu o
redni cen nabycia wa on liczb nabytych papierów
warto ciowych, z uwzgl dnieniem zmian warto ci tych
papierów, spowodowanych zdarzeniami maj cymi wpływ na
ich warto ć rynkow ,
c. praw poboru - według warto ci teoretycznej,
d. dłu ne papiery warto ciowe i depozyty w bankach krajowych
lub instytucjach kredytowych, w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza si
odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów
odsetkowych Funduszu,
e. dłu ne papiery warto ciowe z wbudowanymi instrumentami
pochodnymi – w warto ci godziwej, w szczególno ci w
przypadku dłu nych papierów warto ciowych z wbudowanymi
instrumentami pochodnymi opartymi o stopy procentowe lub
kursy walut – według zdyskontowanych przepływów
pieni nych, okre lonych z uwzgl dnieniem bie cej i
oczekiwanej warto ci instrumentów, o które jest oparty dany
instrument pochodny,
f. instrumenty rynku pieni nego oraz papiery warto ciowe
inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne nieb d ce dłu nymi
papierami warto ciowymi- według warto ci godziwej,
g. instrumenty pochodne - w warto ci godziwej, w szczególno ci
kontrakty terminowe na walut
- według rozlicze
kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z
uwzgl dnieniem
wyceny
metoda
zdyskontowanych
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przepływów pieni nych instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
h. opcje – według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem typu
instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu
pozostałego do wyga ni cia opcji, w tym w oparciu o wycen
dostarczan przez wystawc opcji, dokonywan według
uznanych metod, takich jak Monte Carlo, zmodyfikowany
model Black’a Scholes’a,
i. kontrakty terminowe – według stanu rozlicze kontrahentów
wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z uwzgl dnieniem
wyceny instrumentu bazowego oraz terminu wykonania
kontraktu,
j. jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły
uczestnictwa
emitowane
przez instytucje
wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic - według ostatniej
warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa, certyfikat
lub tytuł uczestnictwa dost pnej w Momencie Wyceny w Dniu
Wyceny, z uwzgl dnieniem istotnych zdarze maj cych wpływ
na t warto ć, które wyst piły w okresie od momentu ostatniej
publikacji tej warto ci do Dnia Wyceny;
8. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w
warto ci godziwej, do wysoko ci skorygowanej ceny nabycia - warto ć
godziwa wynikaj ca z ksi g rachunkowych stanowi, na dzie
przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia.
9. Nale no ci z tytułu udzielonej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych,
wycenia si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
10. Zobowi zania z tytułu otrzymanej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych, ustala
si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
11. Papiery warto ciowe nabyte przez Żundusz przy zobowi zaniu si drugiej
strony do odkupu wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia umowy
kupna, metod
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Zobowi zania z tytułu zbycia papierów warto ciowych, przy zobowi zaniu
si Żunduszu do odkupu, wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy sprzeda y, metod korekty ró nicy pomi dzy cen odkupu a cen
sprzeda y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
13. Aktywa Żunduszu oraz zobowi zania denominowane w walutach obcych
wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na aktywnym
rynku, a w przypadku, gdy nie s notowane na aktywnym rynku - w
walucie, w której s
denominowane. Aktywa Żunduszu i jego
zobowi zania wykazuje si w walucie polskiej, po przeliczeniu według
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ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski. Warto ć Aktywów Żunduszu notowanych
lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
wylicza kursu, nale y okre lić w relacji do Euro.
14. rodki pieni ne oraz denominowane w złotych nale no ci i zobowi zania
wycenia si w walucie, w której s wyra one, a tak e w walucie polskiej
po przeliczeniu według redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzie , o którym mowa w pkt.3.
Ustalanie warto ci aktywów netto funduszu
1. W Dniu Wyceny aktywa funduszu wycenia si a zobowi zania ustala si
według stanów odpowiednio aktywów i zobowi za oraz kursów, cen i
warto ci okre lonych w Momencie Wyceny z bie cego Dnia Wyceny. W
okresie obejmuj cym sprawozdanie finansowe ,od 1 stycznie do 30
czerwca 2010 roku, Moment Wyceny był wyznaczony na godz. 23.59.
2. Warto ć aktywów netto funduszu jest równa warto ci wszystkich aktywów
funduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowi zania funduszu w
Dniu Wyceny.
3. Warto ć aktywów netto funduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w
dniach, w których odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
4. Warto ć aktywów netto funduszu na jednostk uczestnictwa danej
kategorii w Dniu Wyceny jest równa warto ci aktywów netto przypadaj c
na dan kategori jednostek uczestnictwa podzielonej przez liczb
Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, ustalon na podstawie Rejestru
Uczestników w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.
5. Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa danej kategorii w Dniu
Wyceny po Cenie równej Warto ci Aktywów Netto na Jednostk
Uczestnictwa danej kategorii i wyznaczonej zgodnie z zasad opisan , w
pkt.4.
2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWO CI
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku Fundusz nie
dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowo ci.
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NOTA-2 NALE NO CI FUNDUSZU
Z tytułu dywidendy
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI DU YCH SPÓŁEK
NOTA OBJA NIAJ CA- NALE NO CI ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
1 635
10 140

8 962

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowi zania:
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
z tytułu zobowi za wobec TŻI
z tytułu rezerwy na wiadczenia

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI DU YCH SPÓŁEK
NOTA OBJA NIAJ CA - ZOBOWI ZANIA ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
11
10 540
609
36
573
0

0
9 143
676
38
506
132

NOTA-4 I.STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH
Waluta
BANKOWYCH I NA RACHUNKACH W
DOMACH MAKLERSKICH

Warto ć na 30.06.2010 w walucie I. STRUKTURA RODKÓW
sprawozdania finansowego w
PIENI NYCH NA RACHUNKACH Waluta
tys.
BANKOWYCH

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DB SECURITIES S.A.
DZ BANK POLSKA S.A.
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

PLN
PLN
PLN
EUR

610
1 821
14 350
0

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

CZK

0

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Waluta

16 781
610
1 821
14 350
0

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

PLN
PLN
PLN
HUF

658
4 620
7 700
0

12 978
658
4 620
7 700
0

0 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

CZK

2

0

0

1 066
0
25
0

PLN
EUR
HUF
CZK

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH

Warto ć na dzie
bilansowy w
walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty rodków pieni nych w
podziale na ich rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
terminowe w KDPW

-

16 781
0
0

Warto ć na dzie
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

16 781
0
0

Warto ć na 30.06.2010 w walucie
sprawozdania finansowego w
tys.

-

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DB SECURITIES S.A.
DZ BANK POLSKA S.A.
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
Warto ć na 30.06.2010 w walucie
RODKÓW PIENI NYCH
sprawozdania finansowego w
UTRZYMYWANYCH W CELU
tys.
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI DU YCH SPÓŁEK
NOTA OBJA NIAJ CA - RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Waluta

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:
681
16
6 230
416

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH
III. Ekwiwalenty rodków
pieni nych w podziale na ich
rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
- terminowe w KDPW

12 978
PLN
EUR
HUF
CZK

12 978
0
2

12 978
0
0

Warto ć na dzie
Warto ć na
bilansowy w
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
walucie
w danej walucie w tys.
sprawozdania
sprawozdania
finansowego w tys.
finansowego w tys.

-

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI DU YCH SPÓŁEK
Nota 5 - Ryzyka
1) Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze
stopy procentowej
Ryzyko warto ci godziwej wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest z istnieniem
odwrotnej zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a warto ci
zerokuponowych papierów dłu nych, obligacji ze stałym kuponem lub warto ci
instrumentów dłu nych okre lonych w § 25 1.2 rozporz dzenia z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych z kuponem
opartym na stopie procentowej.
Na dzie bilansowy Żundusz nie posiadał w swoim portfelu aktywów obci
ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze stopy procentowej.

onych

b) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem przepływów rodków pieni nych
wynikaj cym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów rodków pieni nych wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest
z istnieniem zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a wielko ci przepływów
finansowych (kuponów) wynikaj cych z faktu posiadania zmiennokuponowych papierów
dłu nych.
Na dzie bilansowy Żundusz nie posiadał w swoim portfelu aktywów obci
ryzykiem przepływów rodków pieni nych wynikaj cym ze stopy procentowej.

onych

2) Poziom obci enia aktywów i zobowi za
funduszu ryzykiem kredytowym,
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) kwoty odzwierciedlaj ce maksymalne obci enie ryzykiem kredytowym na
dzie bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowi zków, przy czym w opisie nie uwzgl dnia si warto ci godziwych
dodatkowych zabezpiecze .
Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem kredytowym okre lony jest
przez procentowy udział papierów dłu nych Skarbu Pa stwa, przedsi biorstw, depozytów
bankowych, transakcji sprzeda y z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back,), transakcji
po yczek papierów warto ciowych oraz transakcji na niewystandaryzowanych
instrumentach pochodnych.
Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe
RAZEM:

Warto ć w
tys.PLN
14 350
14 350

Udział w
aktywach
7,49 %
7,49 %

b) wskazanie istniej cych przypadków znacz cej koncentracji ryzyka kredytowego
w poszczególnych kategoriach lokat
Na dzie bilansowy Żundusz nie posiadał składników lokat o znacz cej koncentracji ryzyka
kredytowego przekraczaj cej 20% aktywów Żunduszu.
Deutsche Bank Group
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3) Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem walutowym, ze
wskazaniem
przypadków znacz cej
koncentracji ryzyka walutowego w
poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem walutowym okre lony jest przez
procentowy udział aktywów (papierów warto ciowych, instrumentów rynku pieni nego,
depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o
pozycj walutow uzyskan przez u ycie instrumentów pochodnych w aktywach netto
funduszu.
Pozycja walutowa
Akcje nominowane w walutach obcych
rodki pieni ne i ekwiwalenty nominowane w
walutach obcych
RAZEM:

Udział w aktywach Funduszu
13,06 %
0,00 %
13,06 %

4) Ryzyko płynno ci
Ryzyko płynno ci jest definiowane jako ryzyko, i Żundusz nie b dzie w stanie wygenerować
dostatecznych rodków pieni nych niezb dnych do wykonania swoich zobowi za w
terminach ich wymagalno ci lub te zbycie aktywów nast pi na warunkach istotnie
niekorzystnych dla Funduszu.
Z uwagi na fakt, i jednostki uczestnictwa Żunduszu mog być odkupywane codziennie,
polityk Żunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu rodków pieni nych oraz
codzienne monitorowanie płynno ci. Zgodnie z polityk Żunduszu, kierownictwo Towarzystwa
okre la limity płynno ci oraz dokonuje okresowej ich analizy.
Żundusz inwestuje w składniki lokat o du ej płynno ci oraz składniki lokat, które nie s
przedmiotem obrotu na aktywnych rynkach i które charakteryzuj si nisk płynno ci . Istnieje
ryzyko, i Żundusz mo e nie być w stanie zbyć w krótkim terminie składników lokat, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w warto ci odpowiadaj cej ich oszacowanej warto ci
godziwej, jak te mo e nie być w stanie podj ć odpowiednich działa w odpowiedzi na
zaistniałe okoliczno ci takie, jak na przykład podwy szenie ryzyka kredytowego emitenta.
W okresie obj tym sprawozdaniem Żundusz nie zawieszał zbywania jednostek uczestnictwa.

Deutsche Bank Group
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NOTA-6 INSTRUMENTY
POCHODNE

Typ zaj tej
pozycji

Rodzaj instrumenty Cel otwarcia Warto ć
Warto ć przyszłych
pochodnego
pozycji
otwartej pozycji strumieni pieni znych

Terminy przyszłych
strumieni pieni nych

(Nie dotyczy)

Deutsche Bank Group
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI DU YCH SPÓŁEK
NOTA OBJA NIAJ CA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
Kwota b daca podstaw
przyszłych płatno ci

Termin zapadalno ci (wygasni cia)
instrumentu pochodnego

Termin wykonania
instrumentu pochodnego

NOTA OBJA NIAJ CA -TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU ŻUNDUSZU LUB DRUżIEJ STRONY DO ODKUPU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU SI FUNDUSZU LUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU
Transakcje przy zobowi zaniu si drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na fundusz praw własno ci i
ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na fundusz praw
własno ci i ryzyk

Warto ć na dzie bilansowy
30.06.2010 w tys. zł

Warto ć na dzie bilansowy
31.12.2009 w tys. zł

Transakcje przy zobowi zaniu si funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Nale no ci z tytułu papierów warto ciowych po yczonych od funduszu w trybie
przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
Zobowi zania z tytułu papierów wartosciowych po yczonych przez fundusz w
trybie przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI DU YCH SPÓŁEK

(Nie dotyczy)

NOTA-8 I.ZACI GNI TE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu
udzielaj cego kredytu
(po yczki)

Siedziba

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH WYKORZYSTANIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU

Kwota kredytu/po yczki w chwili zaci gni cia
tys.

kwota w
walucie

jednostka

Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty
waluta

procentowy udział tys.
w aktywach

kwota w
walucie

jednostka

( NIE DOTYCZY)

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH UDZIELENIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU
Kwota kredytu/po yczki w chwili udzielenia

Siedziba
tys.

kwota w
walucie

jednostka

waluta

(NIE DOTYCZY)
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI DU YCH SPÓŁEK
NOTA OBJA NIAJ CA - KREDYTY I PO YCZKI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warunki
oprocentowania
procentowy udział
w aktywach

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Warunki
oprocentowania
waluta

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

NOTA-9

I.WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostka

waluta

30.06.2010 waluta

31.12.2009

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walut sprawozdania finansowego) w tys.
w tys.
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walut sprawozdania
w tys.
finansowego
rodki pieni ne na rachunku w tys.
w tys.
w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.
w walucie obcej
rodki pieni ne na rachunku w tys.
w tys.
w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.
w walucie sprawozdania finansowego
rodki pieni ne na rachunku w tys.
w tys.
w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.
w tys.
Razem

CZK
EUR

0
0

CZK
HUF

11 336
13 693

CZK
EUR

0
0

CZK
HUF

70 451
946 074

CZK
EUR

0
0

CZK
HUF

11 336
13 693
25 029

CZK
EUR
HUF
CZK
HUF

0
0
0
11 057
15 990

CZK
EUR
HUF
CZK
HUF

2
0
0
71 151
1 054 182

CZK
EUR
HUF
CZK
HUF

0
0
0
11 057
15 990
27 047

II. DODATNIE I UJEMNE RÓ NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat
Akcje
rodki pieni

ne i ich ekwiwalenty

III. REDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZ DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010

Pozostałe pozycje bilansu s denominowane w złotych polskich
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI DU YCH SPÓŁEK
NOTA OBJA NIAJ CA - WALUTY I RÓ NICE KURSOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane
393
1 152
98
335
15
0
-

kurs w stosunku do
zł
0,1609
0,014473
4,1458

waluta
CZK
HUF
EUR

Warto ć zrealizowanego
NOTA-10 I.ZREALIZOWANY I
zysku (straty) ze zbycia
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA lokat w tys. za okres
LOKAT
01.01.2010 do 30.06.2010
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w
2 346
tym:
dłu ne papiery warto ciowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dłu ne papiery warto ciowe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2010 do
30.06.2010

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2009 do
31.12.2009

Warto ć zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys. za okres
01.01.2009 do 31.12.2009

-6 570

-20 395

68 434

-

-

-

-

-

-

31
-

83
-

Warto ć w okresie
sprawozdawczymw tys.

I. Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe

Żundusz nie dokonywał
dystrybucji dochodów

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT
Deutsche Bank Group
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI DU YCH SPÓŁEK
NOTA OBJA NIAJ CA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warto ć w okresie
Udział w aktywach w
sprawozdawczym w tys. dniu wypłaty

I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów
niepublicznych:
Żundusz nie dokonywał dystrybucji przychodów

Udział w aktywach netto Wpływ na warto ć
w dniu wypłaty
aktywów w tys.

NOTA 11 - WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Cz
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI DU YCH SPÓŁEK
NOTA OBJA NIAJ CA - KOSZTY ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

ć stała wynagrodzenia

Warto ć za okres od
Warto ć za okres od
Warto ć za okres od
01.01.2010 do 30.06.2010
01.01.2009 do 31.12.2009
01.01.2009 do 30.06.2009
2 986
5 028
2 180

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O
JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Warto ć aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Warto ć aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI DU YCH SPÓŁEK
NOTA OBJA NIAJ CA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
30.06.2010

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

180 480

194 708

135 722

334 116

335,74

342,79

257,55

495,97

335,74
334,24
347,34
365,34

342,79
341,65
353,48
369,78

257,55
256,85
266,60
280,12

495,97
495,73
502,60
512,40

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
AKCJI DU YCH SPÓŁEK
INFORMACJA DODATKOWA
1) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH DOTYCZ CYCH LAT
UBIEżŁYCH, UJ TYCH W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM ZA BIE CY
OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie
zarejestrowano znacz cych zdarze
dotycz cych lat ubiegłych uj tych w
sprawozdaniu finansowym za bie cy okres.
2) INFORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST PIŁY PO DNIU
BILANSOWYM,
A
NIEUWZżL DNIONYCH
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
Po zako czeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2010 roku nie
wyst piły takie zdarzenie, które nie zostały uj te w sprawozdaniu finansowym.
3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJA NIENIE RÓ NIC, POMI DZY DANYMI
UJAWNIONYMI
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
I
W
PORÓWNYWALNYCH
DANYCH
ŻINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZ DZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły si ró nice pomi dzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
4) DOKONANE KOREKTY BŁ DÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY,
TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW ŻINANSOWYCH NA
SYTUACJ MAJATKOW I ŻINANSOW , PŁYNNO Ć ORAZ WYNIK Z
OPERACJI I RENTOWNO Ć ŻUNDUSZU.
a) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki informowania
uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa
Funduszu.
b) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki zawieszenia w
dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa Żunduszu.
Deutsche Bank Group
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c) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki nierozliczenia si
transakcji zawieranych przez Fundusz.
5) KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI
Sprawozdanie na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone przy zało eniu
kontynuacji działalno ci przez Żundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Na dzie sprawozdawczy nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie
kontynuowania działalno ci Żunduszu.
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DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
AKCJI PLUS
RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGL DU ORAZ RÓDROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

DWS Polska TFI S.A.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
NIP: 525-19-75-517
Tel. +48 22 579 97 00

Fax +48 22 579 97 01
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO AKCJI PLUS
WPROWADZENIE
1)

FUNDUSZ

Nazwa i typ Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Plus.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym.
Żundusz Akcji Plus rozpocz ł swoj działalno ć w dniu 2 stycznia 1998 roku.
W dniu 2 lipca 1999 r. Komisja Papierów Warto ciowych i żiełd wydała decyzj nr
DFN-409/11-29/99 o przekształceniu DWS Polska Żunduszu Powierniczego
Prywatyzacji w DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Prywatyzacji.
W dniu 21 czerwca 2000 roku na podstawie decyzji Komisji Papierów Warto ciowych
i żiełd nr DŻN1-409/11-26/00 DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Prywatyzacji zmienił nazw na DWS Polska Żundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji
Plus.
Żundusz Akcji Plus został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych
prowadzonego przez VII Wydział Cywilny w Rejestrowym S dzie Okr gowym w dniu
27 grudnia 1999 roku pod numerem RFi51.
Żundusz został utworzony na czas nieokre lony.
Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Żunduszu jest dynamiczny wzrost warto ci Aktywów Żunduszu
w wyniku wzrostu warto ci lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w
papiery warto ciowe o podwy szonym stopniu ryzyka. Podwy szony stopie ryzyka
inwestycji oznacza, e warto ć Jednostek Uczestnictwa Żunduszu mo e ulegać
istotnym wahaniom w zale no ci od sytuacji rynkowej. Powierzone rodki s w
zasadniczej cz ci lokowane w akcje, przy czym poziom tych lokat jest uzale niony
od bie cej koniunktury rynkowej.
Żundusz nie gwarantuje osi gni cia zało onego celu.
Deutsche Bank Group
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Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Zgodnie z Ustaw o funduszach inwestycyjnych i Statutem Żundusz mo e lokować
aktywa w:
1. Papiery warto ciowe,
2. Instrumenty rynku pieni nego,
3. Depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,
4. Instrumenty pochodne,
5. Transakcje terminowe,
6. Jednostki uczestnictwa,
7. Certyfikaty inwestycyjne,
8. Zagraniczne tytuły uczestnictwa.
Specjalizacja funduszu:
Strategia Żunduszu polega na inwestowaniu aktywów głównie w akcje du ych
spółek, notowanych na żiełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.
Żundusz charakteryzuje si
du
zmienno ci
zaanga owania w papiery
warto ciowe.
Fundusz Akcji Plus rekomendowany jest Inwestorom akceptuj cym ryzyko
znacznych zmian warto ci jednostki uczestnictwa w krótkim czasie, przy
jednoczesnej mo liwo ci osi gni cia wysokiej stopy zwrotu z inwestycji w długim
terminie.
1. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takie jak prawa do
akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty
pochodne, z zastrze eniem pkt.2 poni ej zawiera si w przedziale od 50% do
100% warto ci Aktywów Netto Żunduszu.
2. W sytuacjach wyst pienia kryzysu gospodarczego, powoduj cego kryzys
systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów pa stwa, zagro enie
bilansu płatniczego, jak równie zjawisko paniki giełdowej w pa stwach lub
regionach, w których Żundusz dokonuje lokat, zwi zanego w szczególno ci z
gwałtownym spadkiem produkcji przemysłowej, dochodu narodowego,
zatrudnienia, kurczenia si mo liwo ci zbytu, spadku cen, obni ania si
dochodów realnych i poziomu ycia-limit, o którym mowa w pkt.1 nie
obowi zuje. W takim przypadku Aktywa Żunduszu, w celu ochrony ich realnej
warto ci, b d lokowane w papiery warto ciowe i instrumenty finansowe o
niskim ryzyku inwestycyjnym.
3. Przy doborze lokat Żundusz zmierzaj c do realizacji celu, dla którego został
utworzony, bierze pod uwag nast puj ce kryteria:
a. W odniesieniu do wszystkich lokat:
i. Ocena
perspektyw
ekonomicznych
emitenta,
przy
szczególnym uwzgl dnieniu spodziewanej dynamiki rozwoju,
pozycji rynkowej, bran y, produktów, polityki wypłat dywidend i
wzrostu wyników finansowych,
Deutsche Bank Group
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ii. Kształtowanie
si
głównych
wska ników
aktywno ci
gospodarczej, stabilno ci cenowej
i poziomu stóp
procentowych, z uwzgl dnieniem wpływu tych parametrów na
zachowanie si cen instrumentów finansowych,
iii. Ocena mo liwo ci wzrostu lub ryzyka spadku ceny papieru
warto ciowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny,
iv. Płynno ć dokonywanej lokaty w tym relacji do płynno ci innych
lokat Funduszu,
v. Mo liwo ć zabezpieczenia lokaty pod wzgl dem ryzyka utraty
jej warto ci,
vi. Ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
vii. Spełnienie zasady dywersyfikacji lokat,
b. Przy zawieraniu umów, których przedmiotem s
instrumenty
pochodne, Żundusz kieruje si :
i. Rodzajem instrumentu bazowego,
ii. Stosunkiem ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do
jego ceny rynkowej,
iii. Płynno ci instrumentu pochodnego,
iv. Terminem wyga ni cia(rozliczenia) instrumentu pochodnego,
v. Sposobem rozliczenia instrumentu pochodnego,
vi. Ocen perspektyw zmian warto ci instrumentu bazowego,
vii. Spodziewanym kształtowaniem si ró nicy pomi dzy wycena
rynkow instrumentu pochodnego a warto ci instrumentu
bazowego,
viii. Wiarygodno ci finansow strony umowy.
Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegaj lokaty
Żunduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i dywersyfikacji lokat zostały zawarte w
art. 8 Statutu Funduszu.
2)

ORGAN FUNDUSZU – TOWARZYSTWO DWS POLSKA

Firma, siedziba i adres Towarzystwa
Firma:
Siedziba:
Adres:
NIP
REGON

DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Warszawa
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
525-19-75-517
012812088

Towarzystwo powstało z przekształcenia DWS Polska Towarzystwa Żunduszy
Powierniczych S.A. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie uchwały
Deutsche Bank Group
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Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa z dnia 3 lipca 1998 roku a
odpowiednie zmiany Statutu zostały zarejestrowane w s dzie w dniu 6 sierpnia 1998
roku.
DWS Polska TŻI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsi biorców
prowadzonym przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział żospodarczy
Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem KRS 0000065346.
Podmiotem dominuj cym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service GmbH z
siedzib we Żrankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy.
Kapitał akcyjny DWS Polska TŻI S.A. na dzie sporz dzenia półrocznego
sprawozdania finansowego Żunduszu na dzie 30 czerwca 2010 roku wynosi
25 000 000,00 PLN i dzieli si na 2 500 000 akcji zwykłych o warto ci nominalnej
10,00 PLN ka da.
3)

OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIE BILANSOWY

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 czerwca 2010roku.
Dniem bilansowym jest 30.06.2010 roku.
Sprawozdanie obejmuje nast puj ce dane porównywalne:
a) Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
b) Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku
oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku,
c) Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Nett o za okres sprawozdawczy od 1
stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
4)

KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI

Sprawozdanie zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez
Żundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Na dzie sprawozdawczy nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie
kontynuowania działalno ci Żunduszu.
5)

BIEGŁY REWIDENT

Biegłym Rewidentem, który dokonał przegl du prezentowanego sprawozdania
finansowego DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Plus
obejmuj cego pierwsze półrocze 2010 roku jest KPMż Audyt sp. z o.o., z siedzib w
Warszawie przy ul. Chłodnej 51.
6)

CHARAKTERYSTYKA
PRZEZ FUNDUSZ

JEDNOSTEK

UCZESTNICTWA

ZBYWANYCH

Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
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Jednostki s zbywane przez Żundusz osobom fizycznym, osobom prawnym i
jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci prawnej, zarówno
krajowym jak i zagranicznym, które mog zawierać umowy. Od dnia 1 stycznia 2010
do 30 czerwca 2010 roku pobierane Wynagrodzenie Stałe stanowiło 2,8% redniej
Warto ci Aktywów Netto Żunduszu. Towarzystwo mo e pobierać Wynagrodzenie
Zmienne uzale nione od wyników zarz dzania Żunduszem osi gni tych na koniec
danego okresu obliczeniowego. Okres obliczeniowy wynosi 3 miesi ce
kalendarzowe.
Żundusz mo e wypłacać Uczestnikom Żunduszu posiadaj cym Jednostki
Uczestnictwa kategorii A wiadczenie, o którym mowa w art. 10 Statutu Żunduszu.
Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A mo e być pobrana opłata
manipulacyjna w wysoko ci nie wy szej ni 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa
kategorii A. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie jest pobierana
opłata manipulacyjna.
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SKŁADNIKI LOKAT
Akcje
Prawa do akcji
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Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA żŁÓWNA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

30.06.2010
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

31.12.2009
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział Warto ć według
w aktywach
ceny nabycia w
ogółem
tys.

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

53 855

58 606

86,13%

47 521

55 687

76,32%

224

309

0,45%

0

0

0,00%

AKCJE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

CEZ, A.S.
NEW WORLD RESOURCES NV-A
ASSECO POLAND S.A.
ARTERIA S.A.
BANK HANDLOWY W
WARSZAWIE S.A.
PPH BOMI S.A.
BRE BANK S.A.
BARLINEK S.A.
INż BANK L SKI S.A.
BANK ZACHODNI WBK S.A.
CAM MEDIA S.A.
NG2 S.A.
Deutsche Bank Group

CIECH S.A.
COMP S.A.
CYFROWY POLSAT S.A.
DOM DEVELOPMENT S.A.
ELEKTROBUDOWA S.A.

Warto ć według
ceny nabycia w
Kraj siedziby emitenta tys.

Liczba
3 364 996

Aktywny rynek - rynek regulowany

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY

PRAGUE STOCK
EXCHANGE
PRAGUE STOCK
EXCHANGE
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.

Warto ć według wyceny Procentowy udział w
na dzie bilansowy w tys. aktywach ogółem

52 603

58 591

86,11%

5 933

CZECHY

1 016

823

1,21%

41 525

HOLANDIA

1 227

1 465

2,15%

18 185

POLSKA

522

982

1,44%

47 000

POLSKA

938

572

0,84%

24 685

POLSKA

1 303

1 827

2,69%

31 029

POLSKA

421

382

0,56%

3 497

POLSKA

721

794

1,17%

251 539

POLSKA

861

996

1,46%

718

POLSKA

223

542

0,80%

9 582

POLSKA

807

1 857

2,73%

50 000

POLSKA

500

523

0,77%

6 500

POLSKA

264

351

0,52%

11 820

POLSKA

447

301

0,44%

7 752

POLSKA

419

529

0,78%

30 873

POLSKA

475

438

0,64%

31 194

POLSKA

1 433

1 351

1,99%

1 190

POLSKA

197

199

0,29%

ELEKTROTIM S.A.
EMPERIA HOLDING S.A.
ES-SYSTEM S.A.
FERRO S.A.
GANT DEVELOPMENT S.A.
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
GETIN HOLDING S.A.
HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
INFOVIDE-MATRIX S.A.
JUTRZENKA S.A.
KżHM
POLSKA
MIED S.A.
ZESPÓŁ
ELEKTROCIEPŁOWNI
WROCŁAWSKICH
KOGENERACJA S.A.
KOPEX S.A.
KREDYT BANK S.A.
żRUPA K TY S.A.
Deutsche Bank Group
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ELSTAR OILS S.A.

GRUPA LOTOS S.A.
LUBELSKI W żIEL BOżDANKA
S.A.
BANK MILLENNIUM S.A.
MAKRUM S.A.
MULTIMEDIA POLSKA S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
110 000
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
25 904
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
6 230
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
49 879
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
34 652
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
28 665
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
14 829
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
62 512
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
100 000
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
154 004
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
13 860
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
56 522
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
50 783
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
6 191
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
41 101
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
1
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
9 985
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
18 311
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
12 685
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
130 342
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
195 411
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
81 680
POLSKA

346

673

0,99%

478

352

0,52%

506

539

0,79%

430

223

0,33%

400

407

0,60%

670

556

0,82%

327

110

0,16%

1 084

1 455

2,14%

955

948

1,39%

574

474

0,70%

195

182

0,27%

243

203

0,30%

3 937

4 499

6,61%

506

674

0,99%

1 031

737

1,08%

0

0

0,00%

1 106

1 013

1,49%

352

528

0,78%

698

975

1,43%

429

558

0,82%

1 036

377

0,55%

937

743

1,09%

PBG S.A.
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
POLISH ENERGY PARTNERS S.A.
POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA S.A.
POLSKIE GÓRNICTWO
NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
POLSKI KONCERN NAFTOWY
ORLEN S.A.
POWSZECHNA
KASA
OSZCZ DNO CI BANK POLSKI
S.A.
PAMAPOL S.A.
POZBUD T&R S.A.
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZE S.A.
SELENA FM S.A.
STALPROFIL S.A.
STALPRODUKT S.A.
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
Deutsche Bank Group
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NEPENTES S.A.

TRAKCJA POLSKA S.A.
TUP S.A.
TVN S.A.
WIELTON S.A.
CENTRAL EUROPEAN
DISTRIBUTION CORPORATION

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
50 520
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
2 451
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
27 238
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
31 371
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
75 000
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
237 131
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
110 454
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
107 209
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
117 229
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
16 904
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
107 697
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
9 235
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
46 940
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
46 061
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
1 100
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
88 889
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
72 845
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
58 426
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
110 000
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
65 000
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
201 411
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
STANY
REGULOWANY
ZJEDNOCZONE
NASDAQ
5 316

1 198

1 391

2,04%

78

512

0,75%

2 348

4 249

6,24%

934

1 117

1,64%

1 571

1 575

2,31%

759

780

1,15%

2 503

3 919

5,76%

2 420

3 908

5,74%

1 347

608

0,89%

85

83

0,12%

196

472

0,69%

3 036

3 232

4,75%

717

700

1,03%

658

745

1,09%

741

432

0,63%

456

449

0,66%

890

1 042

1,53%

223

244

0,36%

2 200

710

1,04%

960

1 037

1,52%

810

842

1,24%

459

386

0,57%

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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250 000

NIE DOTYCZY

IDH S.A.

NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU

250 000

Nienotowane na rynku aktywnym
POLSKA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

1 252

1 252

15

15

0,02%

0,02%

PRAWA DO AKCJI

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Aktywny rynek - rynek
regulowany

PRAWA DO AKCJI BRE BANK AKTYWNY RYNEK - RYNEK
S.A.
REGULOWANY

Deutsche Bank Group
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
PRAWA DO AKCJI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Kraj siedziby
emitenta

Liczba
1 400

GPW W
WARSZAWIE
S.A.

1 400

POLSKA

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.PLN

Warto ć na dzie
bilansowy w tys.
PLN

Procentowy
udział w
aktywach ogółem

224

309

0,45%

224

309

0,45%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
żRUPY KAPITAŁOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

żRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
ASSECO POLAND SA
PBG SA

Warto ć na dzie
bilansowy w tys. PLN

Procentowy udział w
aktywach ogółem
1 511

2,22%

986

1,45%

Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
BILANS
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

BILANS
Aktywa
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Nale no ci
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Zobowi zania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wpłacony - kategoria A
Kapitał wypłacony
Kapitał wypłacony - kategoria A
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat

30.06.2010

31.12.2009
68 043
8 777
350
58 901
15
587
67 456
45 127
1 155 979
1 155 979
-1 110 852
-1 110 852
17 490
-5 318

72 967
17 276
4
55 354
333
602
72 365
47 891
1 148 189
1 148 189
-1 100 298
-1 100 298
16 113
-5 073

22 808

21 186

Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

4 839

8 361

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

67 456

72 365

421 339,209
160,10

436 976,460
165,60

Liczba jednostek uczestnictwa
Warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A

Liczba na dzie 30.06.2010
421 339,209
Warto ć aktywów netto na
jednostk uczestnictwa na dzie
30.06.2010

Liczba na dzie 31.12.2009
436 976,460
Warto ć aktywów netto na
jednostk uczestnictwa na dzie
31.12.2009

160,10

Bilans nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
finansowego.

165,60
ć sprawozdania

Deutsche Bank Group
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
( w tysi cach złotych, z wyj tkiem wyniku z operacji przypadajacego na jednostk uczestnictwa )
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Pozostałe, w tym:
Koszty wiadcze
Koszty podatków od przych. na pap.
warto ciowych
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w
tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wynik z operacji

Kategoria jednostek uczestnictwa
Wynik z operacji przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa
KATEGORIA A

01.01.2010-30.06.2010
750
540
210
995
938
57
48

01.01.2009-31.12.2009
1 135
739
396
1 802
1 745
54
37

01.01.2009-30.06.2009

5
0
995
-245

10
0
1 802
-667

10
0
806
-315

-1 900

16 431

3 707

1 622
-

-22 114
176

-21 443
0

-3 522
180
-2 145

38 545
-146
15 764

25 150
251
3 392

491
328
163
806
770
36
22

Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
-5,50
-5,50

35,67
35,67

8,13
8,13

Rachunek wyniku z operacji nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
sprawozdania finansowego.

ć
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana warto ci aktywów netto
Warto ć aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

72 365
-2 145
-245
1 622

60 271
15 764
-667
-22 114

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

-3 522
-2 145

38 545
15 764

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powi kszenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

-2 764

-3 670

7 790

23 322

-10 554
-4 909

-26 992
12 094

Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

67 456

72 365

rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Liczba jednostek uczestnictwa narastaj co od pocz tku
działalno ci funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

71 073

63 687

-15 637,251
47 106,977
62 744,228
-15 637,251

-26 907,243
152 010,965
178 918,208
-26 907,243

421 339,209
7 921 182,762
7 499 843,553
421 339,209

436 976,460
7 874 075,785
7 437 099,325
436 976,460

165,60

129,93

160,10

165,60

-6,70%

27,45%

155,79
11/02/2010

102,36
18/02/2009

180,45
15/04/2010

168,48
04/12/2009

160,10
30/06/2010

165,60
31/12/2009

2,66%

2,74%

Zmiana warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
bie cego okresu sprawozdawczego
procentowa zmiana warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
minimalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
maksymalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
data wyceny
Procentowy udział kosztów funduszu w redniej warto ci
aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWO CI
1)

OPIS, W TYM:
A/

PRZYJ TE ZASADY RACHUNKOWO CI

Sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji
Plus obejmuj ce okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci (Dz.
U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z pó niejszymi zmianami) oraz zgodnie z
Rozporz dzeniem Ministra Żinansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2007 r, nr.249,
poz.1859).
Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1. Sprawozdanie finansowe sporz dza si w j zyku polskim i walucie
polskiej.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s w tys.
złotych, za wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
3. Na dzie bilansowy ustala si wynik z operacji Żunduszu, obejmuj cy:
a. Przychody z lokat netto – stanowi ce ró nic pomi dzy
przychodami z lokat i kosztami Funduszu netto,
b. Zrealizowany zysk/strat ze zbycia lokat i niezrealizowany
zysk/strat z wyceny lokat.
4. Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje:
a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b. Zestawienie lokat
c. Bilans,
d. Rachunek wyniku z operacji
e. Zestawienie zmian w aktywach netto,
f. Noty obja niaj ce,
g. Informacj dodatkow ,
5. Sprawozdanie finansowe na dzie 30 czerwca 2010 roku obejmuje
nast puj ce dane porównywalne:
a. Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
Deutsche Bank Group
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b. Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2009 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2009 roku,
c. Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres
sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009
roku.
Warto ci szacunkowe
Sporz dzanie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa dokonania
subiektywnych ocen, estymacji i przyj cia zało e wpływaj cych na stosowane
zasady rachunkowo ci oraz na prezentowane warto ci aktywów i pasywów oraz
kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane s w oparciu o dost pne dane
historyczne, dane mo liwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych
czynników uwa anych za wła ciwe w danych okoliczno ciach. Stanowi one
podstaw do oszacowania warto ci bilansowych aktywów i zobowi za , których nie
da si okre lić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny pochodz cej z aktywnego
rynku.
Szacunki i zało enia stanowi ce ich podstaw podlegaj okresowym przegl dom.
Korekty w szacunkach s rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany
szacunku, je eli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano
zmiany i okresach przyszłych, je li korekta wpływa zarówno na bie cy, jak i przyszłe
okresy.
Szacunki dokonane na dzie bilansowy uwzgl dniaj parametry z tego dnia i poziom
ryzyka na ten dzie . Bior c pod uwag zmienno ć otoczenia gospodarczego istnieje
niepewno ć w zakresie dokonanych szacunków.
Poni ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy
sporz dzeniu sprawozdania finansowego Żunduszu.
Składniki lokat wyceniane w warto ci godziwej
Warto ć godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek ustalana
jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu b d przy zastosowaniu
innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny s okresowo
oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny s testowane i zatwierdzane
przed u yciem. W miar mo liwo ci w modelach wyceny wykorzystywane s
wył cznie dane mo liwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
kierownictwo musi korzystać z oszacowa . Zmiany przyj tych zało e i szacunków
mog mieć wpływ na wykazywane warto ci godziwe składników lokat.
Składniki lokat wyceniane metod zamortyzowanego kosztu oraz innymi
metodami
Na dzie 30 czerwca 2010 roku 0,02% aktywów netto Żunduszu zostało
wycenionych w sposób inny ni w oparciu o kurs ustalony na aktywnym rynku tj.
metod zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie warto ci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzie 31 grudnia 2009 roku odpowiednio
Deutsche Bank Group
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0,46%). Wyst puje istotna niepewno ć, i dla takich aktywów wyceny uj te w
sprawozdaniu finansowym mog ró nić si znacz co od warto ci, jakie zostałby
wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. Zdaniem kierownictwa warto ci
bilansowe wszystkich istotnych składników aktywów s mo liwe do odzyskania.
Ujmowanie w ksi gach rachunkowych informacji i operacji dotycz cych
Funduszu
1. Ksi gi Żunduszu s prowadzone w walucie polskiej.
2. Operacje dotycz ce Żunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
okresie, którego dotycz .
3. Zapisy w ksi gach rachunkowych Żunduszu dokonywane s na podstawie
dowodów ksi gowych. Operacje dotycz ce poszczególnych składników
aktywów i pasywów Żunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
dniu zawarcia transakcji.
4. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Żundusz ujmuje si w
ksi gach rachunkowych Żunduszu w dacie zawarcia umowy.
5. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Fundusz w dniu wyceny po
momencie wyceny, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia
zawarcia transakcji w momencie wyceny, Towarzystwo ujmowało si w
dacie zawarcia umowy, ale uwzgl dnia w najbli szej wycenie aktywów
Funduszu i ustaleniu jego zobowi za . W poprzednim okresie
sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 maja 2009 roku,
moment wyceny wyznaczony był na godz.12:00. Od dnia 1 czerwca 2009
roku Towarzystwo dokonało zmiany i przesun ło ten moment na
godz.23:59. W okresie obj tym sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia 2010
roku do 30 czerwca 2010 roku, moment wyceny wyznaczony był przez
Towarzystwo na godz. 23:59.
6. Nabyte składniki portfela lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych
Żunduszu według ceny nabycia, obejmuj cej prowizj
maklersk .
Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje si według warto ci
równej zeru.
7. Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje si w
cenie nabycia wynikaj cej z ceny nabycia tych składników lokat
wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieni nych.
8. Dłu ne papiery warto ciowe ujmuje si w ksi gach rachunkowych według
warto ci ustalonej w stosunku do ich warto ci nominalnej ł cznie ze
skumulowanymi odsetkami.
9. Zysk lub strat ze zbycia składników lokat Żunduszu wylicza si metod ,,
najdro sze sprzedaje si jako pierwsze’’, polegaj c na przypisaniu
sprzedanym składnikom najwy szej ceny nabycia danego składnika lokat,
a w przypadku instrumentów wycenianych w wysoko ci skorygowanej
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ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, najwy szej bie cej warto ci ksi gowej.
10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje po yczek
papierów warto ciowych s wył czone spod zasady okre lonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje si transakcji zbycia i nabycia
danego składnika lokat, w pierwszej kolejno ci ujmuje si nabycie danego
składnika lokat.
12. Przysługuj ce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje
si w ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny
danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa
poboru.
13. Nale n dywidend od akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si w
ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych
akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa do
dywidendy.
14. Przysługuj ce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz
prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym
rynku ujmuje si w ksi gach rachunkowych w dniu nast pnym po dniu
ustalenia tych praw.
15. Operacje dotycz ce Żunduszu ujmuje si w walucie, w której s
wyra one, a tak e w walucie polskiej, po przeliczeniu według redniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie
uj cia tych operacji w ksi gach rachunkowych Funduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksi g zmiany kapitału wpłaconego b d kapitału
wypłaconego jest dzie , w którym Żundusz zbył b d odkupił jednostki
uczestnictwa. Na potrzeby okre lenia Warto ci Aktywów Netto na
Jednostk Uczestnictwa w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si
zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego,
zwi zanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Żunduszu z tytułu ich odkupu nast puje
zgodnie z metod ŻIŻO.
18. W ksi gach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje si odsetki
naliczone od rodków pieni nych i papierów warto ciowych, stosuj c
zasad memoriałow .
19. Przychody z lokat obejmuj w szczególno ci odsetki, oraz dodatnie saldo
ró nic kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci oraz zobowi za w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek)
wyniku z operacji.
21. Nale no ci i zobowi zania Żunduszu ujmowane s
w kwocie
wymagaj cej zapłaty.
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22. Koszty Żunduszu obejmuj w szczególno ci ujemne saldo ró nic
kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci, oraz zobowi za w walutach obcych, a tak e koszty
limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Żunduszu ujmowane s w ksi gach w wysoko ci przewidywanej.
W przypadku kosztów operacyjnych tworzy si rezerw na przewidywane
wydatki. Płatno ci z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszaj naliczon
rezerw . Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów nast puje
w okresach miesi cznych.
24. Na potrzeby okre lenia warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si zmian w kapitale
wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwi zanych z wpłatami lub
wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasad opisan w punkcie 16.
Wycena aktywów i pasywów Funduszu
1. Wycena aktywów netto dokonywana jest w ka dym Dniu Wyceny, który
przypada w dniu, w którym odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
2. Aktywa Żunduszu wycenia si a zobowi zania Żunduszu ustala si w dniu
wyceny oraz na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego, według
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, z zastrze eniem pkt 7
poni ej.
3. Warto ć godziw składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym
akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów
depozytowych, dłu nych papierów warto ciowych, instrumentów
pochodnych,
certyfikatów
inwestycyjnych,
tytułów
uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic i instrumentów rynku pieni nego Towarzystwo wyznaczało w
oparciu o ostatnie, dost pne kursy o godz. 23.59 w Dniu Wyceny, w
nast puj cy sposób:
a. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według
ostatniego dost pnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z
zastrze eniem,
e gdy wycena aktywów funduszu
dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamkni cia, a w przypadku braku kursu zamkni cia - innej,
ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej jego
odpowiednik, za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten
kurs albo warto ć z Dnia Wyceny;
b. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
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wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest
znacz co niski albo na danym składniku aktywów nie
zawarto adnej transakcji - według ostatniego dost pnego
w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na
aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umo liwiaj cy
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej,
zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 4, z zastrze eniem,
e gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest po
ustaleniu w dniu wyceny kursu zamkni cia, a w przypadku
braku kursu zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek
warto ci stanowi cej jego odpowiednik, za ostatni
dost pny kurs przyjmuje si ten kurs albo warto ć z
uwzgl dnieniem istotnych zdarze maj cych wpływ na ten
kurs albo warto ć;
c. je eli Dzie Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania
transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego
dost pnego w momencie dokonywania wyceny kursu
zamkni cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku
braku kursu zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek
warto ci stanowi cej jego odpowiednik, skorygowanego w
sposób umo liwiaj cy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej
warto ci godziwej, zgodnie z pkt.4
4. W celu wiarygodnego oszacowania warto ci godziwej Żundusz stosuje
nast puj ce powszechnie uznane metody estymacji, w szczególno ci:
a. Oszacowanie na podstawie oficjalnie wyliczonej przez
dany rynek ceny zamkni cia, lub
b. Oszacowanie na podstawie ostatnich najlepszych,
dost pnych ofert kupna i sprzeda y, przy czym nie jest
mo liwe oparcie si wył cznie na ofertach sprzeda y, lub
c. Oszacowanie na podstawie ceny nieró ni cego si istotnie
składnika lokat, ogłoszonej na aktywnym rynku, lub
d. Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i
porównania z emitentami o zbli onym profilu, których
instrumenty finansowe s notowane na aktywnym rynku,
lub
e. Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów
pieni nych
z
uwzgl dnieniem
prognozowanych
przepływów generowanych przez emitenta oraz warto ci
rezydualnej, lub
f. Oszacowanie na podstawie innych powszechnie uznanych
metod estymacji.
5. W przypadku, gdy brak jest stałej mo liwo ci samodzielnego
pozyskiwania przez Żundusz kursów stosowanych do wyznaczania
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warto ci godziwej składników lokat notowanych na aktywnym rynku, a
istnieje mo liwo ć wykorzystywania przez Żundusz kursów uzyskiwanych
od wyspecjalizowanych, niezale nych jednostek dokonuj cych wycen
rynkowych, Fundusz wykorzystuje te kursy.
6. Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach
aktywnych jest rynek, na którym w ci gu ostatniego miesi ca
kalendarzowego odnotowano najwi kszy redni wolumen obrotu tymi
składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest
dokonywany na koniec ka dego kolejnego miesi ca kalendarzowego.
7. Warto ć składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala si :
a. akcji - według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem
zdarze maj cych istotny wpływ na t warto ć, w
szczególno ci w oparciu o analiz sytuacji finansowej
spółki i porównanie ze spółkami o zbli onym profilu,
których akcje s notowane na rynku aktywnym,
b. praw do akcji - w oparciu o ostatni cen , po jakiej
nabywano papiery warto ciowe na rynku pierwotnym lub w
pierwszej ofercie publicznej, powi kszon o warto ć
rynkow prawa poboru niezb dnego do ich obj cia w dniu
wyga ni cia tego prawa, a w przypadku, gdy zostały
okre lone i podane do publicznej wiadomo ci ró ne ceny
emisyjne, w oparciu o redni cen nabycia wa on liczb
nabytych papierów warto ciowych, z uwzgl dnieniem
zmian
warto ci
tych
papierów,
spowodowanych
zdarzeniami maj cymi wpływ na ich warto ć rynkow ,
c. praw poboru - według warto ci teoretycznej,
d. dłu ne papiery warto ciowe i depozyty w bankach
krajowych lub instytucjach kredytowych, w skorygowanej
cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych
składników lokat zalicza si odpowiednio do przychodów
odsetkowych albo kosztów odsetkowych Żunduszu,
e. dłu ne papiery warto ciowe z wbudowanymi instrumentami
pochodnymi – w warto ci godziwej, w szczególno ci w
przypadku
dłu nych
papierów
warto ciowych
z
wbudowanymi instrumentami pochodnymi opartymi o stopy
procentowe lub kursy walut – według zdyskontowanych
przepływów pieni nych, okre lonych z uwzgl dnieniem
bie cej i oczekiwanej warto ci instrumentów, o które jest
oparty dany instrument pochodny,
f. instrumenty rynku pieni nego oraz papiery warto ciowe
inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne nieb d ce dłu nymi
papierami warto ciowymi- według warto ci godziwej,
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g. instrumenty pochodne - w warto ci godziwej, w
szczególno ci kontrakty terminowe na walut - według
rozlicze kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej
umowy,
z
uwzgl dnieniem
wyceny
metoda
zdyskontowanych przepływów pieni nych instrumentu
bazowego oraz terminu wykonania kontraktu,
h. opcje – według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem typu
instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu
pozostałego do wyga ni cia opcji, w tym w oparciu o
wycen dostarczan przez wystawc opcji, dokonywan
według uznanych metod, takich jak Monte Carlo,
zmodyfikowany model Black’a Scholes’a,
i. kontrakty terminowe
– według
stanu rozlicze
kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z
uwzgl dnieniem wyceny instrumentu bazowego oraz
terminu wykonania kontraktu,
8. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w
warto ci godziwej, do wysoko ci skorygowanej ceny nabycia - warto ć
godziwa wynikaj ca z ksi g rachunkowych stanowi, na dzie
przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia.
9. Nale no ci z tytułu udzielonej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych,
wycenia si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
10. Zobowi zania z tytułu otrzymanej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych, ustala
si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
11. Papiery warto ciowe nabyte przez Żundusz przy zobowi zaniu si drugiej
strony do odkupu wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia umowy
kupna, metod
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Zobowi zania z tytułu zbycia papierów warto ciowych, przy zobowi zaniu
si Żunduszu do odkupu, wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy sprzeda y, metod korekty ró nicy pomi dzy cen odkupu a cen
sprzeda y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
13. Aktywa Żunduszu oraz zobowi zania denominowane w walutach obcych
wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na aktywnym
rynku, a w przypadku, gdy nie s notowane na aktywnym rynku - w
walucie, w której s
denominowane. Aktywa Żunduszu i jego
zobowi zania wykazuje si w walucie polskiej, po przeliczeniu według
ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski. Warto ć Aktywów Żunduszu notowanych
lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
wylicza kursu, nale y okre lić w relacji do Euro.
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14. rodki pieni ne oraz denominowane w złotych nale no ci i zobowi zania
wycenia si w walucie, w której s wyra one, a tak e w walucie polskiej
po przeliczeniu według redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzie , o którym mowa w pkt.3.
Ustalanie warto ci aktywów netto funduszu
1. W Dniu Wyceny aktywa funduszu wycenia si a zobowi zania ustala si
według stanów odpowiednio aktywów i zobowi za oraz kursów, cen i
warto ci okre lonych w Momencie Wyceny z bie cego Dnia Wyceny. W
okresie obejmuj cym sprawozdanie finansowe, od 1 stycznia do 30
czerwca 2010 roku, Moment Wyceny był wyznaczony przez Towarzystwo
na godz. 23.59.
2. Warto ć aktywów netto funduszu jest równa warto ci wszystkich aktywów
funduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowi zania funduszu w
Dniu Wyceny.
3. Warto ć aktywów netto funduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w
dniach, w których odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
4. Warto ć aktywów netto funduszu na jednostk uczestnictwa danej
kategorii w Dniu Wyceny jest równa warto ci aktywów netto przypadaj c
na dan kategori jednostek uczestnictwa podzielonej przez liczb
Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, ustalon na podstawie Rejestru
Uczestników w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.
5. Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa danej kategorii w Dniu
Wyceny po Cenie równej Warto ci Aktywów Netto na Jednostk
Uczestnictwa danej kategorii i wyznaczonej zgodnie z zasad opisan , w
pkt.4.
2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWO CI
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku Fundusz nie
dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowo ci.
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NOTA-2 NALE NO CI FUNDUSZU
Z tytułu dywidendy
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA- NALE NO CI ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
339
11

4

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU
Z tytułu nabytych aktywów
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowi zania:
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
z tytułu zobowi za wobec TŻI
z tytułu rezerwy na wiadczenia
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - ZOBOWI ZANIA ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
1
403
183
21
151
11

383
43
176
5
168
3

NOTA-4 I.STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH
Waluta
BANKOWYCH I NA RACHUNKACH W
DOMACH MAKLERSKICH
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DB SECURITIES S.A.
DZ BANK POLSKA S.A.

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

PLN
EUR
PLN
PLN

Waluta

Warto ć na 30.06.2010 w walucie I. STRUKTURA RODKÓW
sprawozdania finansowego w
PIENI NYCH NA RACHUNKACH Waluta
tys.
BANKOWYCH

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

33
0
1 444
7 300

8 777
33
0
1 444
7 300

8 777

215
0

PLN
EUR

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH

Warto ć na dzie
bilansowy w
walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty rodków pieni nych w
podziale na ich rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
terminowe w KDPW

-

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DB SECURITIES S.A.
DZ BANK POLSKA S.A.
BANK PEKAO S.A.

II. REDNI W OKRESIE
Warto ć na 30.06.2010 w walucie SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
sprawozdania finansowego w
UTRZYMYWANYCH W CELU
tys.
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

Deutsche Bank Group
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

8 777
0

Warto ć na dzie
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

-

Waluta

539
0
2 262
9 000
5 000

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH
III. Ekwiwalenty rodków
pieni nych w podziale na ich
rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
- terminowe w KDPW

16 801
539
0
2 262
9 000
5 000

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
w danej walucie w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

8 777 131
0 97
0

Warto ć na 30.06.2010 w walucie
sprawozdania finansowego w
tys.

PLN
EUR
PLN
PLN
PLN

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

16 801
PLN
CZK
EUR

16 801
0

16 801
0

Warto ć na dzie
Warto ć na
bilansowy w
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
walucie
w danej walucie w tys.
sprawozdania
sprawozdania
finansowego w tys.
finansowego w tys.

-

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
Nota 5 - Ryzyka
1) Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze
stopy procentowej
Ryzyko warto ci godziwej wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest z istnieniem
odwrotnej zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a warto ci
zerokuponowych papierów dłu nych, obligacji ze stałym kuponem lub warto ci
instrumentów dłu nych okre lonych w § 25 1.2 rozporz dzenia z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych z kuponem
opartym na stopie procentowej.
W okresie sprawozdawczym Żundusz nie lokował aktywów w składniki obci one
ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze stopy procentowej
b) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem przepływów rodków pieni
wynikaj cym ze stopy procentowej

nych

Ryzyko przepływów rodków pieni nych wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest
z istnieniem zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a wielko ci przepływów
finansowych (kuponów) wynikaj cych z faktu posiadania zmiennokuponowych papierów
dłu nych.
Na dzie bilansowy 30 czerwca 2010 roku Żundusz nie posiadał aktywów obci onych
ryzykiem przepływów rodków pieni nych wynikaj cym ze stopy procentowej.
2) Poziom obci enia aktywów i zobowi za
funduszu ryzykiem kredytowym,
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) kwoty odzwierciedlaj ce maksymalne obci enie ryzykiem kredytowym na
dzie bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowi zków, przy czym w opisie nie uwzgl dnia si warto ci godziwych
dodatkowych zabezpiecze .
Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem kredytowym okre lony jest
przez procentowy udział papierów dłu nych Skarbu Pa stwa, przedsi biorstw, depozytów
bankowych, transakcji sprzeda y z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back) oraz transakcji
na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe
RAZEM:

Warto ć w tys.
PLN
7 300
7 300

Udział w
aktywach
10,73%
10,73 %

b) wskazanie istniej cych przypadków znacz cej koncentracji ryzyka kredytowego
w poszczególnych kategoriach lokat
Na dzie bilansowy Żundusz nie posiadał składników lokat o znacz cej koncentracji
ryzyka kredytowego przekraczaj cej 20% aktywów Żunduszu

Deutsche Bank Group
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3) Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem walutowym, ze
wskazaniem
przypadków znacz cej
koncentracji ryzyka walutowego w
poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem walutowym okre lony jest przez
procentowy udział aktywów (papierów warto ciowych, instrumentów rynku pieni nego,
depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o
pozycj walutow uzyskan przez u ycie instrumentów pochodnych w aktywach netto
funduszu.
Pozycja walutowa
Akcje nominowane w walutach obcych
RAZEM:

Udział w aktywach Funduszu
3,93 %
3,93 %

4) Ryzyko płynno ci
Ryzyko płynno ci jest definiowane jako ryzyko, i Żundusz nie b dzie w stanie wygenerować
dostatecznych rodków pieni nych niezb dnych do wykonania swoich zobowi za w
terminach ich wymagalno ci lub te zbycie aktywów nast pi na warunkach istotnie
niekorzystnych dla Funduszu.
Z uwagi na fakt, i jednostki uczestnictwa Żunduszu mog być odkupywane codziennie,
polityk Żunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu rodków pieni nych oraz
codzienne monitorowanie płynno ci. Zgodnie z polityk Żunduszu, kierownictwo Towarzystwa
okre la limity płynno ci oraz dokonuje okresowej ich analizy.
Żundusz inwestuje w składniki lokat o du ej płynno ci oraz składniki lokat, które nie s
przedmiotem obrotu na aktywnych rynkach i które charakteryzuj si nisk płynno ci . Istnieje
ryzyko, i Żundusz mo e nie być w stanie zbyć w krótkim terminie składników lokat, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w warto ci odpowiadaj cej ich oszacowanej warto ci
godziwej, jak te mo e nie być w stanie podj ć odpowiednich działa w odpowiedzi na
zaistniałe okoliczno ci takie, jak na przykład podwy szenie ryzyka kredytowego emitenta.
W okresie obj tym sprawozdaniem Żundusz nie zawieszał zbywania jednostek uczestnictwa.
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NOTA-6 INSTRUMENTY
POCHODNE

Typ zaj tej
pozycji

Rodzaj instrumenty Cel otwarcia Warto ć
Warto ć przyszłych
pochodnego
pozycji
otwartej pozycji strumieni pieni znych

Terminy przyszłych
strumieni pieni nych

(Nie dotyczy)
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
Kwota b daca podstaw
przyszłych płatno ci

Termin zapadalno ci (wygasni cia)
instrumentu pochodnego

Termin wykonania
instrumentu pochodnego

NOTA OBJA NIAJ CA -TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU ŻUNDUSZU LUB DRUżIEJ STRONY DO ODKUPU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU SI FUNDUSZU LUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU
Transakcje przy zobowi zaniu si drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na fundusz praw własno ci i
ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na fundusz praw
własno ci i ryzyk

Warto ć na dzie bilansowy
30.06.2010 w tys. zł

Warto ć na dzie bilansowy
31.12.2009 w tys. zł

Transakcje przy zobowi zaniu si funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Nale no ci z tytułu papierów warto ciowych po yczonych od funduszu w trybie
przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
Zobowi zania z tytułu papierów wartosciowych po yczonych przez fundusz w
trybie przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS

(Nie dotyczy)

NOTA-8 I.ZACI GNI TE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu
udzielaj cego kredytu
(po yczki)

Siedziba

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH WYKORZYSTANIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU

Kwota kredytu/po yczki w chwili zaci gni cia
tys.

kwota w
walucie

jednostka

Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty
waluta

procentowy udział tys.
w aktywach

kwota w
walucie

jednostka

( NIE DOTYCZY)

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH UDZIELENIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU
Kwota kredytu/po yczki w chwili udzielenia

Siedziba
tys.

kwota w
walucie

jednostka

waluta

(NIE DOTYCZY)
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - KREDYTY I PO YCZKI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warunki
oprocentowania
procentowy udział
w aktywach

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Warunki
oprocentowania
waluta

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

NOTA-9

I.WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostka

waluta

30.06.2010 waluta

31.12.2009

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walut sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat

w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.

EUR
CZK
USD

0
2 287
386

EUR
CZK
USD

0
797
430

rodki pieni

ne na rachunku w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.

EUR
CZK
USD

0
14 214
114

EUR
CZK
USD

0
5 126
151

rodki pieni

ne na rachunku w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.
w tys.

EUR
CZK
USD

0
2 287
386
2 673

EUR
CZK
USD

0
797
430
1 227

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego

Razem

II. DODATNIE I UJEMNE RÓ NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat
Akcje
rodki pieni

ne i ich ekwiwalenty

III. REDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZ DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010

Pozostałe pozycje bilansu s denominowane w złotych polskich
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - WALUTY I RÓ NICE KURSOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane
180
-

kurs w stosunku do
zł
0,1609
3,3946
4,1458

waluta
CZK
USD
EUR

za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane
176
146
0
-

Warto ć zrealizowanego
NOTA-10 I.ZREALIZOWANY I
zysku (straty) ze zbycia
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA lokat w tys. za okres
LOKAT
01.01.2010 do 30.06.2010
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w
1 622
tym:
dłu ne papiery warto ciowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dłu ne papiery warto ciowe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2010 do
30.06.2010

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2009 do
31.12.2009

Warto ć zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys. za okres
01.01.2009 do 31.12.2009

-3 202

-22 114

39 105

-

-

-

-

-

-320
-

-

-560
-

Warto ć w okresie
sprawozdawczymw tys.

I. Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe

Żundusz nie dokonywał
dystrybucji dochodów

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT
Deutsche Bank Group
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warto ć w okresie
Udział w aktywach w
sprawozdawczym w tys. dniu wypłaty

I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów
niepublicznych:
Żundusz nie dokonywał dystrybucji przychodów

Udział w aktywach netto Wpływ na warto ć
w dniu wypłaty
aktywów w tys.

NOTA 11 - WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Cz
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - KOSZTY ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

ć stała wynagrodzenia

Warto ć za okres od
01.01.2010 do 30.06.2010

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 31.12.2009
938

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 30.06.2009
1 745

770

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O
JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Warto ć aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Warto ć aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
30.06.2010

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

67 456

72 365

60 271

225 118

160,10

165,60

129,93

275,97

160,10
160,10

165,60
165,60

129,93
129,93

275,97
275,97

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
AKCJI PLUS
INFORMACJA DODATKOWA
1) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH DOTYCZ CYCH LAT
UBIEżŁYCH, UJ TYCH W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM ZA BIE CY
OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie
zarejestrowano znacz cych zdarze
dotycz cych lat ubiegłych uj tych w
sprawozdaniu finansowym za bie cy okres.
2) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST PIŁY PO DNIU
BILANSOWYM,
A
NIEUWZżL DNIONYCH
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
Po zako czeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2010 roku nie
wyst piły takie zdarzenie, które nie zostały uj te w sprawozdaniu finansowym.
3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJA NIENIE RÓ NIC, POMI DZY DANYMI
UJAWNIONYMI
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
I
W
PORÓWNYWALNYCH
DANYCH
ŻINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZ DZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI ŻINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły si ró nice pomi dzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
4) DOKONANE KOREKTY BŁ DÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY,
TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW ŻINANSOWYCH NA
SYTUACJ MAJATKOW I ŻINANSOW , PŁYNNO Ć ORAZ WYNIK Z
OPERACJI I RENTOWNO Ć ŻUNDUSZU.
a) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki informowania
uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa
Funduszu.
b) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki zawieszenia w
dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa Żunduszu.
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c) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki nierozliczenia si
transakcji zawieranych przez Fundusz.
5) KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI
Sprawozdanie na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone przy zało eniu
kontynuacji działalno ci przez Żundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Na dzie sprawozdawczy nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie
kontynuowania działalno ci Żunduszu.
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DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
PŁYNNA LOKATA
RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGL DU ORAZ RÓDROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

DWS Polska TFI S.A.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
NIP: 525-19-75-517
Tel. +48 22 579 97 00
Fax +48 22 579 97 01

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PŁYNNA LOKATA
WPROWADZENIE
1)

FUNDUSZ

Nazwa i typ Funduszu:
DWS Polska Żundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym.
W dniu 2 lipca 1999 r. Komisja Papierów Warto ciowych i żiełd wydała decyzj nr
DFN-409/11-29/99 o utworzeniu DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Rynku Pieni nego.
Żundusz Rynku Pieni nego został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych
prowadzonego przez VII Wydział Cywilny w Rejestrowym S dzie Okr gowym w
Warszawie w dniu 25 sierpnia 1999 roku pod numerem RFi31.
W dniu 14 grudnia 2004 roku na podstawie decyzji Komisji Papierów Warto ciowych
i żiełd, DWS Polska Żundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieni nego zmienił
nazw na DWS Polska Żundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata.
Żundusz został utworzony na czas nieokre lony.
Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Żunduszu jest wzrost warto ci Aktywów Żunduszu w wyniku
wzrostu warto ci lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie głównie w
instrumenty finansowe rynku pieni nego, których termin zapadalno ci lub okres
odsetkowy nie przekracza jednego roku, charakteryzuj ce si dodatkowo niskim
poziomem ryzyka.
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Żundusz nie gwarantuje osi gni cia zało onego celu.
Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Zgodnie z Ustaw o funduszach inwestycyjnych i Statutem Żundusz mo e lokować
aktywa w:
1. Papiery warto ciowe,
2. Instrumenty rynku pieni nego,
3. Depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,
4. Instrumenty pochodne,
5. Transakcje terminowe,
6. Jednostki uczestnictwa,
7. Certyfikaty inwestycyjne,
8. Zagraniczne tytuły uczestnictwa.
Specjalizacja funduszu:
Portfel Żunduszu Płynna Lokata oparty jest przede wszystkim na bezpiecznych
instrumentach rynku pieni nego, o terminie zapadalno ci lub posiadaj cych
zmienny kupon poni ej jednego roku. Instrumenty takie charakteryzuj si du
stabilno ci cen, wynikaj c z niewielkiej wra liwo ci na zmiany stóp procentowych.
Żundusz rekomendowany jest Inwestorom ceni cym przede wszystkim stabilno ć,
bezpiecze stwo i płynno ć inwestycji przy jednoczesnej mo liwo ci osi gni cia stopy
zwrotu powy ej rentowno ci lokat bankowych.
1. Nie mniej ni 80% Aktywów Netto Żunduszu jest lokowane w dłu ne papiery
warto ciowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalno ci lub
okres odsetkowy nie przekracza jednego roku.
2. Żundusz mo e nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wył cznie
w drodze wykorzystania prawa, przysługuj cego Żunduszowi w zwi zku z
posiadaniem dłu nego papieru warto ciowego.
3. Przy doborze lokat Żundusz zmierzaj c do realizacji celu, dla którego został
utworzony, bierze pod uwag nast puj ce kryteria:
a. W odniesieniu do wszystkich lokat:
i. Ocena
perspektyw
ekonomicznych
emitenta,
przy
szczególnym uwzgl dnieniu spodziewanej dynamiki rozwoju,
pozycji rynkowej, bran y, produktów, polityki wypłat dywidend i
wzrostu wyników finansowych,
ii. Kształtowanie
si
głównych
wska ników
aktywno ci
gospodarczej, stabilno ci cenowej
i poziomu stóp
procentowych, z uwzgl dnieniem wpływu tych parametrów na
zachowanie si cen instrumentów finansowych,
iii. Ocena mo liwo ci wzrostu lub ryzyka spadku ceny papieru
warto ciowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny,
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iv. Płynno ć dokonywanej lokaty w tym relacji do płynno ci innych
lokat Funduszu,
v. Mo liwo ć zabezpieczenia lokaty pod wzgl dem ryzyka utraty
jej warto ci,
vi. Ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
vii. Spełnienie zasady dywersyfikacji lokat,
b. Przy zawieraniu umów, których przedmiotem s
instrumenty
pochodne, Żundusz kieruje si :
i. Rodzajem instrumentu bazowego,
ii. Stosunkiem ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do
jego ceny rynkowej,
iii. Płynno ci instrumentu pochodnego,
iv. Terminem wyga ni cia(rozliczenia) instrumentu pochodnego,
v. Sposobem rozliczenia instrumentu pochodnego,
vi. Ocen perspektyw zmian warto ci instrumentu bazowego,
vii. Spodziewanym kształtowaniem si ró nicy pomi dzy wycena
rynkow instrumentu pochodnego a warto ci instrumentu
bazowego,
viii. Wiarygodno ci finansow strony umowy.
Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegaj lokaty
Żunduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i dywersyfikacji lokat zostały zawarte w
art. 8 Statutu Funduszu.
2)

ORGAN FUNDUSZU – TOWARZYSTWO DWS POLSKA

Firma, siedziba i adres Towarzystwa
Firma:
Siedziba:
Adres:
NIP
REGON

DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Warszawa
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
525-19-75-517
012812088

Towarzystwo powstało z przekształcenia DWS Polska Towarzystwa Żunduszy
Powierniczych S.A. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa z dnia 3 lipca 1998 roku a
odpowiednie zmiany Statutu zostały zarejestrowane w s dzie w dniu 6 sierpnia 1998
roku .
DWS Polska TFI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsi biorców
prowadzonym przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział żospodarczy
Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem KRS 0000065346.
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Podmiotem dominuj cym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service GmbH z
siedzib we Żrankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy.
Kapitał akcyjny DWS Polska TŻI S.A. na dzie sporz dzenia półrocznego
sprawozdania finansowego Żunduszu na dzie 30 czerwca 2010 roku wynosi
25 000 000,00 PLN i dzieli si na 2 500 000 akcji zwykłych o warto ci nominalnej
10,00 PLN ka da.
3)

OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIE BILANSOWY

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 czerwca 2010 roku.
Dniem bilansowym jest 30.06.2010 roku.
Sprawozdanie obejmuje nast puj ce dane porównywalne:
a) Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
b) Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku
oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku,
c) Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okres sprawozdawczy od 1
stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
4)

KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI

Sprawozdanie na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone przy zało eniu
kontynuacji działalno ci przez Żundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
W dniu 24 wrze nia 2009 roku Towarzystwo zło yło do KNŻ wniosek o udzielenie
zgody na poł czenie Żunduszu DWS Polska Płynna Lokata Plus – jako funduszu
przejmowanego, z DWS Polska ŻIO Płynna Lokata – jako Żunduszu przejmuj cego.
Do dnia sporz dzenia niniejszego sprawozdania KNŻ nie udzieliło zgody na
poł czenie.
Na dzie sprawozdawczy nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie
kontynuowania działalno ci Żunduszu.
5)

BIEGŁY REWIDENT

Biegłym Rewidentem, który dokonał przegl du prezentowanego sprawozdania
finansowego DWS Polska Żunduszu Inwestycyjnego Otwartego Płynna Lokata
obejmuj cego pierwsze półrocze 2010 roku jest KPMG Audyt sp. z o.o., z siedzib w
Warszawie przy ul. Chłodnej 51.
6)

CHARAKTERYSTYKA
PRZEZ FUNDUSZ

JEDNOSTEK

UCZESTNICTWA

ZBYWANYCH
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Żundusz Płynna Lokata zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A,I i P. Poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa ró ni
si
wysoko ci
wynagrodzenia za
zarz dzanie Żunduszem, pobieranego przez Towarzystwo oraz podmiotami
uprawnionymi do nabywania Jednostek Uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa danej
kategorii reprezentuj jednakowe prawa maj tkowe.
Jednostki uczestnictwa kategorii A s zbywane przez Żundusz osobom fizycznym,
osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci
prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które mog zawierać umowy.
Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i reprezentacji Żunduszu Wynagrodzenie
w wysoko ci nie wy szej ni 1,4% redniej Warto ci Aktywów Netto Żunduszu,
przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku. Żundusz mo e
wypłacać Uczestnikom Żunduszu posiadaj cym Jednostki Uczestnictwa kategorii A
wiadczenie, o którym mowa w art. 10 Statutu Żunduszu. Przy zbyciu Jednostek
Uczestnictwa kategorii A mo e być pobrana opłata manipulacyjna w wysoko ci nie
wy szej ni 0,2% wpłaty na nabycie j.u. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa
kategorii A nie jest pobierana opłata manipulacyjna.
Jednostki uczestnictwa kategorii I s zbywane przez Żundusz osobom, które zawarły
z Żunduszem umow o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE),
przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii I s zbywane wył cznie za wpłaty
dokonywane w ramach, IKE, je eli umowa o prowadzenie IKE to przewiduje.
Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i reprezentacji Żunduszu Wynagrodzenie
w wysoko ci nie wy szej ni 1,2% redniej Warto ci Aktywów Netto Żunduszu,
przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I w skali roku. Przy zbyciu i
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana adna opłata, za
wyj tkiem opłaty karnej okre lonej w Regulaminie IKE za zerwanie Umowy o
prowadzenie IKE przed upływem 12 miesi cy od daty jej zawarcia. Opłata karna nie
mo e być wy sza ni 5% wypłacanych rodków.
Jednostki uczestnictwa kategorii P s zbywane przez Fundusz uczestnikom
Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) i Zakładowych Programów
Systematycznego Oszcz dzania (ZPSO), w ramach, których rodki s gromadzone
w Żunduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii P s zbywane wył cznie za
wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, je eli umowa pomi dzy Żunduszem i
pracodawc to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i reprezentacji
Żunduszu Wynagrodzenie w wysoko ci nie wy szej ni 1,0% redniej Warto ci
Aktywów Netto Żunduszu przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w
skali roku. Przy zbyciu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii P nie jest
pobierana opłata manipulacyjna.
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SKŁADNIKI LOKAT
Dłu ne papiery warto ciowe

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA żŁÓWNA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.
34 538

30.06.2010
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.
35 266

Procentowy udział Warto ć według
w aktywach
ceny nabycia w
ogółem
tys.
88,78%

40 680

31.12.2009
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.
41 386

Procentowy udział
w aktywach
ogółem
86,38%

DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby
emitenta

Termin wykupu

Warunki
oprocentowania

Warto ć
nominalna

Obligacje
Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

OK0710

DS1110

PS0511
Bony skarbowe
Nienotowane na rynku aktywnym
28 LIPCA 2010 ROKU
04 SIERPNIA 2010 ROKU
11 SIERPNIA 2010 ROKU
15 WRZE NIA 2010 ROKU
27 PA DZIERNIKA 2010 ROKU
19 STYCZNIA 2011 ROKU
23 LUTEGO 2011 ROKU
16 MARCA 2011 ROKU
20 KWIETNIA 2011 ROKU

AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU

NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

14 480

30 536

31 324

12 600
12 600

12 390
12 390

12 848
12 848

78,86%
32,35%
32,35%

POLSKA

25-07-2010

(NIE DOTYCZY)

4 500

4 500

3 962

4 489

11,30%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

24-11-2010

6,00

5 500

5 500

5 777

5 745

14,46%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

24-05-2011

4,25

2 600

2 600
1 880
1 880

2 651
18 146
18 146

2 614
18 476
18 476

6,58%
46,52%
46,52%

POLSKA

28-07-2010

(NIE DOTYCZY)

800

80

777

798

2,01%

POLSKA

04-08-2010

(NIE DOTYCZY)

1 000

100

961

996

2,51%

POLSKA

11-08-2010

(NIE DOTYCZY)

1 500

150

1 441

1 493

3,76%

POLSKA

15-09-2010

(NIE DOTYCZY)

4 000

400

3 872

3 967

9,99%

POLSKA

27-10-2010

(NIE DOTYCZY)

2 000

200

1 931

1 975

4,97%

POLSKA

19-01-2011

(NIE DOTYCZY)

1 000

100

962

979

2,46%

POLSKA

23-02-2011

(NIE DOTYCZY)

2 500

250

2 406

2 438

6,14%

POLSKA

16-03-2011

(NIE DOTYCZY)

3 000

300

2 890

2 920

7,35%

POLSKA

20-04-2011

(NIE DOTYCZY)

3 000

(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)

SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA

Obligacje
Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

Deutsche Bank Group

PP1013

Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

O terminie wykupu powy ej 1 roku:

PS0412
Nienotowane na rynku aktywnym

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

Liczba

O terminie wykupu do 1 roku:

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
ZESTAWIENIE LOKAT
DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

300

2 906

2 910

3 900

4 002

3 942

3 900
1 500

4 002
1 555

3 942
1 518

7,33%
9,92%
9,92%
3,82%

AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

25-04-2012

4,75

1 500

NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM

1 555
2 447

1 518
2 424

3,82%
6,10%

(NIE DOTYCZY)

SKARB
PA STWA

1 500
2 400

POLSKA

24-10-2013

4,25

2 400

2 400

2 447

2 424

6,10%

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA DODATKOWA - SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Warto ć według wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach
ogółem

DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE

1 045

2,63%

DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE

1 045

2,63%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
BILANS
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

BILANS
Aktywa
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Nale no ci
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
dłu ne papiery warto ciowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
dłu ne papiery warto ciowe
Zobowi zania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wpłacony - kategoria A
Kapitał wpłacony - kategoria I
Kapitał wpłacony - kategoria P
Kapitał wypłacony
Kapitał wypłacony - kategoria A
Kapitał wypłacony - kategoria I
Kapitał wypłacony - kategoria P
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Liczba jednostek uczestnictwa
Warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

30.06.2010

31.12.2009
39 719
4 455
14 365
14 365
20 899
20 899
103
39 616
-51 052
1 713 936
1 704 359
514
9 063
-1 764 988
-1 760 805
-421
-3 762
90 148
90 269

47 911
2 357
4 168
18 075
18 075
23 311
23 311
4 204
43 707
-46 290
1 708 065
1 699 360
500
8 205
-1 754 355
-1 751 045
-404
-2 906
89 470
89 634

-121

-164

520

527

39 616

43 707

199 404,257
198,67

223 592,618
195,48

Liczba na dzie 30.06.2010
171 531,742
529,790
27 342,725

Liczba na dzie 31.12.2009
195 713,367
550,793
27 328,458

Warto ć aktywów netto na
Warto ć aktywów netto na
jednostk uczestnictwa na dzie
jednostk uczestnictwa na dzie
30.06.2010
31.12.2009
198,36
195,26
199,23
196,03
200,59
197,00

Bilans nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
finansowego.

ć sprawozdania
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
( w tysi cach złotych, z wyj tkiem wyniku z operacji przypadajacego na jednostk uczestnictwa )
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Przychody odsetkowe
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Pozostałe, w tym:
Koszty wiadcze
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w
tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wynik z operacji

Kategoria jednostek uczestnictwa
Wynik z operacji przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

01.01.2010-30.06.2010
790
790
155
133
0
22
19
155
635

01.01.2009-31.12.2009
2 492
2 492
423
355
1
67
60
423
2 069

01.01.2009-30.06.2009
1 521
1 521
247
203
0
44
40
247
1 274

36

-1 521

-1 558

43
0

-3 071
0

-3 132
0

-7
0
671

1 550
0
548

1 574
0
-284

Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
3,19
3,10
3,20
3,59

3,43
3,23
3,11
3,92

-0,09
-0,20
-0,41
0,01

Rachunek wyniku z operacji nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
sprawozdania finansowego.

ć
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana warto ci aktywów netto
Warto ć aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

43 707
671
635
43

69 068
548
2 069
-3 071

-7
671

1 550
548

-4 762

-25 909

5 871
4 999
14
858

79 537
73 922
61
5 554

-10 633
-9 760
-17
-856
-4 091

-105 446
-103 954
-96
-1 396
-25 361

Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

39 616

43 707

rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
saldo zmian
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Liczba jednostek uczestnictwa narastaj co od pocz tku
działalno ci funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
saldo zmian
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

41 734
36 137
106
5 491

54 132
49 207
111
4 814

-24 188,361
29 787,164
25 399,616
68,373
4 319,175
53 975,525
49 581,241
89,376
4 304,908
-24 188,361
-24 181,625
-21,003
14,267

-136 044,452
410 299,130
381 785,845
315,390
28 197,895
546 343,582
538 672,255
487,672
7 183,655
-136 044,452
-156 886,410
-172,282
21 014,240

199 404,257
11 423 744,394
11 373 952,764
2 783,920
47 007,710
11 224 340,137
11 202 421,022
2 254,130
19 664,985
199 404,257
171 531,742
529,790
27 342,725

223 592,618
11 393 957,230
11 348 553,148
2 715,547
42 688,535
11 170 364,612
11 152 839,781
2 164,754
15 360,077
223 592,618
195 713,367
550,793
27 328,458

195,26
196,03
197,00

192,03
192,92
193,08

198,36
199,23
200,59

195,26
196,03
197,00

3,20%
3,29%
3,67%

1,68%
1,61%
2,03%

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powi kszenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

Zmiana warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
bie cego okresu sprawozdawczego
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
procentowa zmiana warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
minimalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
Kategoria A

195,20

190,35

Deutsche Bank Group
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
maksymalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
Procentowy udział kosztów funduszu w redniej warto ci
aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

04/01/2010
04/01/2010
04/01/2010

188,11
191,45
03/03/2009
27/02/2009
03/03/2009

198,36
199,23
200,59
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010

195,26
196,03
197,00
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009

198,36
199,23
200,59
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010

195,26
196,03
197,00
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009

0,64%

0,66%

195,97
196,95
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
PŁYNNA LOKATA
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWO CI
1)

OPIS, W TYM:
A/

PRZYJ TE ZASADY RACHUNKOWO CI

Sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Płynna
Lokata obejmuj ce okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku zostało
sporz dzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o
rachunkowo ci (Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z pó niejszymi zmianami) oraz
zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Żinansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w
sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2007
r, nr.249, poz.1859).
Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1. Sprawozdanie finansowe sporz dza si w j zyku polskim i walucie
polskiej.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s w tys.
złotych, za wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
3. Na dzie bilansowy ustala si wynik z operacji Żunduszu, obejmuj cy:
a. Przychody z lokat netto – stanowi ce ró nic pomi dzy
przychodami z lokat i kosztami Funduszu netto,
b. Zrealizowany zysk/strat ze zbycia lokat i niezrealizowany
zysk/strat z wyceny lokat.
4. Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje:
a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b. Zestawienie lokat
c. Bilans,
d. Rachunek wyniku z operacji
e. Zestawienie zmian w aktywach netto,
f. Noty obja niaj ce,
g. Informacj dodatkow ,
5. Sprawozdanie finansowe na dzie 30 czerwca 2010 roku obejmuje
nast puj ce dane porównywalne:
a. Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
Deutsche Bank Group
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b. Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2009 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
roku,
c. Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres
sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009
roku.
Warto ci szacunkowe
Sporz dzanie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa dokonania
subiektywnych ocen, estymacji i przyj cia zało e wpływaj cych na stosowane
zasady rachunkowo ci oraz na prezentowane warto ci aktywów i pasywów oraz
kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane s w oparciu o dost pne dane
historyczne, dane mo liwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych
czynników uwa anych za wła ciwe w danych okoliczno ciach. Stanowi one
podstaw do oszacowania warto ci bilansowych aktywów i zobowi za , których nie
da si okre lić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny pochodz cej z aktywnego
rynku.
Szacunki i zało enia stanowi ce ich podstaw podlegaj okresowym przegl dom.
Korekty w szacunkach s rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany
szacunku, je eli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano
zmiany i okresach przyszłych, je li korekta wpływa zarówno na bie cy, jak i przyszłe
okresy.
Szacunki dokonane na dzie bilansowy uwzgl dniaj parametry z tego dnia i poziom
ryzyka na ten dzie . Bior c pod uwag zmienno ć otoczenia gospodarczego istnieje
niepewno ć w zakresie dokonanych szacunków.
Poni ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy
sporz dzeniu sprawozdania finansowego Żunduszu.
Składniki lokat wyceniane w warto ci godziwej
Warto ć godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek ustalana
jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu b d przy zastosowaniu
innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny s okresowo
oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny s testowane i zatwierdzane
przed u yciem. W miar mo liwo ci w modelach wyceny wykorzystywane s
wył cznie dane mo liwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
kierownictwo musi korzystać z oszacowa . Zmiany przyj tych zało e i szacunków
mog mieć wpływ na wykazywane warto ci godziwe składników lokat.
Składniki lokat wyceniane metod zamortyzowanego kosztu oraz innymi
metodami
Na dzie 30 czerwca 2010 roku 52,62% aktywów netto Żunduszu zostało
wycenionych w sposób inny ni w oparciu o kurs ustalony na aktywnym rynku tj.
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metod zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie warto ci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzie 31 grudnia 2009 roku odpowiednio
53,33%). Wyst puje istotna niepewno ć, i dla takich aktywów wyceny uj te w
sprawozdaniu finansowym mog ró nić si znacz co od warto ci, jakie zostałby
wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. Zdaniem kierownictwa warto ci
bilansowe wszystkich istotnych składników aktywów s mo liwe do odzyskania.
Ujmowanie w ksi gach rachunkowych informacji i operacji dotycz cych
Funduszu
1. Ksi gi Żunduszu s prowadzone w walucie polskiej.
2. Operacje dotycz ce Żunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
okresie, którego dotycz .
3. Zapisy w ksi gach rachunkowych Żunduszu dokonywane s na podstawie
dowodów ksi gowych. Operacje dotycz ce poszczególnych składników
aktywów i pasywów Żunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
dniu zawarcia transakcji.
4. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Żundusz ujmuje si w
ksi gach rachunkowych Żunduszu w dacie zawarcia umowy.
5. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Żundusz w dniu wyceny po
momencie wyceny, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia
zawarcia transakcji w momencie wyceny, Towarzystwo ujmowało si w
dacie zawarcia umowy, ale uwzgl dnia w najbli szej wycenie aktywów
Żunduszu i ustaleniu jego zobowi za . W poprzednim okresie
sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 maja 2009 roku,
moment wyceny wyznaczony był na godz.12:00. Od dnia 1 czerwca 2009
roku Towarzystwo dokonało zmiany i przesun ło ten moment na
godz.23:59. W okresie obj tym sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia 2010
roku do 30 czerwca 2010 roku, moment wyceny wyznaczony był przez
Towarzystwo na godz. 23:59.
6. Nabyte składniki portfela lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych
Żunduszu według ceny nabycia, obejmuj cej prowizj
maklersk .
Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje si według warto ci
równej zeru.
7. Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje si w
cenie nabycia wynikaj cej z ceny nabycia tych składników lokat
wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieni nych.
8. Dłu ne papiery warto ciowe ujmuje si w ksi gach rachunkowych według
warto ci ustalonej w stosunku do ich warto ci nominalnej ł cznie ze
skumulowanymi odsetkami.
9. Zysk lub strat ze zbycia składników lokat Żunduszu wylicza si metod ,,
najdro sze sprzedaje si jako pierwsze’’, polegaj c na przypisaniu
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sprzedanym składnikom najwy szej ceny nabycia danego składnika lokat,
a w przypadku instrumentów wycenianych w wysoko ci skorygowanej
ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, najwy szej bie cej warto ci ksi gowej.
10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje po yczek
papierów warto ciowych s wył czone spod zasady okre lonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje si transakcji zbycia i nabycia
danego składnika lokat, w pierwszej kolejno ci ujmuje si nabycie danego
składnika lokat.
12. Operacje dotycz ce Żunduszu ujmuje si w walucie, w której s
wyra one, a tak e w walucie polskiej, po przeliczeniu według redniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie
uj cia tych operacji w ksi gach rachunkowych Żunduszu.
13. Dniem wprowadzenia do ksi g zmiany kapitału wpłaconego b d kapitału
wypłaconego jest dzie , w którym Żundusz zbył b d odkupił jednostki
uczestnictwa. Na potrzeby okre lenia Warto ci Aktywów Netto na
Jednostk Uczestnictwa w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si
zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego,
zwi zanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
14. Rozchód jednostek uczestnictwa Żunduszu z tytułu ich odkupu nast puje
zgodnie z metod ŻIŻO.
15. W ksi gach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje si odsetki
naliczone od rodków pieni nych i papierów warto ciowych, stosuj c
zasad memoriałow .
16. Przychody z lokat obejmuj w szczególno ci odsetki, oraz dodatnie saldo
ró nic kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci oraz zobowi za w walutach obcych.
17. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek)
wyniku z operacji.
18. Nale no ci i zobowi zania Żunduszu ujmowane s
w kwocie
wymagaj cej zapłaty.
19. Koszty Żunduszu obejmuj w szczególno ci ujemne saldo ró nic
kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci, oraz zobowi za w walutach obcych a tak e koszty
limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
20. Koszty Żunduszu ujmowane s w ksi gach w wysoko ci przewidywanej.
W przypadku kosztów operacyjnych tworzy si rezerw na przewidywane
wydatki. Płatno ci z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszaj naliczon
rezerw . Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów nast puje
w okresach miesi cznych.
21. Na potrzeby okre lenia warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si zmian w kapitale
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wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwi zanych z wpłatami lub
wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasad opisan w punkcie 13.
Wycena aktywów i pasywów Funduszu
1. Wycena aktywów netto dokonywana jest w ka dym Dniu Wyceny, który
przypada w dniu, w którym odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
2. Aktywa Żunduszu wycenia si a zobowi zania Żunduszu ustala si w dniu
wyceny oraz na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego, według
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, z zastrze eniem pkt 7
poni ej.
3. Warto ć godziw składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym
akcji, praw do akcji, dłu nych papierów warto ciowych, instrumentów
pochodnych,
certyfikatów
inwestycyjnych,
tytułów
uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic i instrumentów rynku pieni nego Towarzystwo wyznaczało w
oparciu o ostatnie, dost pne kursy o godz. 23.59 w Dniu Wyceny, w
nast puj cy sposób:
a. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według
ostatniego dost pnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z
zastrze eniem, e gdy wycena aktywów funduszu dokonywana
jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamkni cia, a w
przypadku braku kursu zamkni cia - innej, ustalonej przez
rynek warto ci stanowi cej jego odpowiednik, za ostatni
dost pny kurs przyjmuje si ten kurs albo warto ć z Dnia
Wyceny;
b. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacz co
niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto adnej
transakcji - według ostatniego dost pnego w momencie
dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku,
skorygowanego
w
sposób
umo liwiaj cy
uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, zgodnie z
zasadami okre lonymi w ust. 4, z zastrze eniem, e gdy
wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w
dniu wyceny kursu zamkni cia, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten
kurs albo warto ć z uwzgl dnieniem istotnych zdarze
maj cych wpływ na ten kurs albo warto ć;
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4.

5.

6.

7.

c. je eli Dzie Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania
transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dost pnego
w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni cia
ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umo liwiaj cy
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej,
zgodnie z pkt.4
W przypadkach, o których mowa w ust.3 pkt. b i c, w celu wiarygodnego
oszacowania warto ci godziwej Żundusz stosuje nast puj ce
powszechnie uznane metody estymacji, w szczególno ci:
a. Oszacowanie na podstawie oficjalnie wyliczonej przez dany
rynek ceny zamkni cia, lub
b. Oszacowanie na podstawie ostatnich, najlepszych dost pnych
ofert kupna i sprzeda y, przy czym nie jest mo liwe oparcie si
wył cznie na ofertach sprzeda y, lub
c. Oszacowanie na podstawie ceny nieró ni cego si istotnie
składnika lokat, ogłoszonej na aktywnym rynku, lub
d. Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i
porównania z emitentami o zbli onym profilu, których
instrumenty finansowe s notowane na aktywnym rynku, lub
e. Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów
pieni nych z uwzgl dnieniem prognozowanych przepływów
generowanych przez emitenta oraz warto ci rezydualnej, lub
f. Oszacowanie na podstawie innych powszechnie uznanych
metod estymacji.
W przypadku, gdy brak jest stałej mo liwo ci samodzielnego
pozyskiwania przez Żundusz kursów stosowanych do wyznaczania
warto ci godziwej składników lokat notowanych na aktywnym rynku, a
istnieje mo liwo ć wykorzystywania przez Żundusz kursów uzyskiwanych
od wyspecjalizowanych, niezale nych jednostek dokonuj cych wycen
rynkowych, Fundusz wykorzystuje te kursy.
Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach
aktywnych jest rynek, na którym w ci gu ostatniego miesi ca
kalendarzowego odnotowano najwi kszy redni wolumen obrotu tymi
składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest
dokonywany na koniec ka dego kolejnego miesi ca kalendarzowego.
Warto ć składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala si :
a. dłu ne papiery warto ciowe i depozyty w bankach krajowych
lub instytucjach kredytowych, w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza si
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odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów
odsetkowych Funduszu,
b. dłu ne papiery warto ciowe z wbudowanymi instrumentami
pochodnymi – w warto ci godziwej, w szczególno ci w
przypadku dłu nych papierów warto ciowych z wbudowanymi
instrumentami pochodnymi opartymi o stopy procentowe lub
kursy walut – według zdyskontowanych przepływów
pieni nych, okre lonych z uwzgl dnieniem bie cej i
oczekiwanej warto ci instrumentów, o które jest oparty dany
instrument pochodny,
c. instrumenty rynku pieni nego oraz papiery warto ciowe
inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne nieb d ce dłu nymi
papierami warto ciowymi- według warto ci godziwej,
d. instrumenty pochodne - w warto ci godziwej, w szczególno ci
kontrakty terminowe na walut
- według rozlicze
kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z
uwzgl dnieniem
wyceny
metoda
zdyskontowanych
przepływów pieni nych instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
8. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w
warto ci godziwej, do wysoko ci skorygowanej ceny nabycia - warto ć
godziwa wynikaj ca z ksi g rachunkowych stanowi, na dzie
przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia.
9. Nale no ci z tytułu udzielonej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych,
wycenia si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
10. Zobowi zania z tytułu otrzymanej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych, ustala
si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
11. Papiery warto ciowe nabyte przez Żundusz przy zobowi zaniu si drugiej
strony do odkupu wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia umowy
kupna, metod
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Zobowi zania z tytułu zbycia papierów warto ciowych, przy zobowi zaniu
si Żunduszu do odkupu, wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy sprzeda y, metod korekty ró nicy pomi dzy cen odkupu a cen
sprzeda y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
13. Aktywa Żunduszu oraz zobowi zania denominowane w walutach obcych
wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na aktywnym
rynku, a w przypadku, gdy nie s notowane na aktywnym rynku - w
walucie, w której s
denominowane. Aktywa Funduszu i jego
zobowi zania wykazuje si w walucie polskiej, po przeliczeniu według
ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty
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przez Narodowy Bank Polski. Warto ć Aktywów Żunduszu notowanych
lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
wylicza kursu, nale y okre lić w relacji do Euro.
14. rodki pieni ne oraz denominowane w złotych nale no ci i zobowi zania
wycenia si w walucie, w której s wyra one, a tak e w walucie polskiej
po przeliczeniu według redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzie , o którym mowa w pkt.3.
Ustalanie warto ci aktywów netto funduszu
1. W Dniu Wyceny aktywa funduszu wycenia si a zobowi zania ustala si
według stanów odpowiednio aktywów i zobowi za oraz kursów, cen i
warto ci okre lonych w Momencie Wyceny z bie cego Dnia Wyceny. W
okresie obejmuj cym sprawozdanie finansowe od 1 stycznia 2010 roku do
30 czerwca 2010 roku Moment Wyceny był wyznaczony na godz. 23.59.
2. Warto ć aktywów netto funduszu jest równa warto ci wszystkich aktywów
funduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowi zania funduszu w
Dniu Wyceny.
3. Warto ć aktywów netto funduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w
dniach, w których odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
4. Warto ć aktywów netto funduszu na jednostk uczestnictwa danej
kategorii w Dniu Wyceny jest równa warto ci aktywów netto przypadaj c
na dan kategori jednostek uczestnictwa podzielonej przez liczb
Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, ustalon na podstawie Rejestru
Uczestników w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.
5. Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa danej kategorii w Dniu
Wyceny po Cenie równej Warto ci Aktywów Netto na Jednostk
Uczestnictwa danej kategorii i wyznaczonej zgodnie z zasad opisan , w
pkt.4.
2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWO CI
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku Fundusz nie
dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowo ci.
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NOTA-2 NALE NO CI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
NOTA OBJA NIAJ CA- NALE NO CI ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
-

4 168

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowi zania:
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
z tytułu zobowi za wobec TŻI
z tytułu rezerwy na wiadczenia
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
NOTA OBJA NIAJ CA - ZOBOWI ZANIA ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
76
27
3
21
3

4 169
35
8
24
3

NOTA-4 I.STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH
Waluta
BANKOWYCH I NA RACHUNKACH W
DOMACH MAKLERSKICH
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DZ BANK POLSKA S.A.
BANK PEKAO S.A.

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

PLN
PLN
PLN

Waluta

Warto ć na 30.06.2010 w walucie I. STRUKTURA RODKÓW
sprawozdania finansowego w
PIENI NYCH NA RACHUNKACH Waluta
tys.
BANKOWYCH

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

55
2 400
2 000

4 455
55 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
2 400 DZ BANK POLSKA S.A.
2 000

II. REDNI W OKRESIE
Warto ć na 30.06.2010 w walucie SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
sprawozdania finansowego w
UTRZYMYWANYCH W CELU
tys.
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
NOTA OBJA NIAJ CA - RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

4 455

87

PLN

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH

Warto ć na dzie
bilansowy w
walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty rodków pieni nych w
podziale na ich rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
terminowe w KDPW

-

4 455

Warto ć na dzie
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

-

Waluta

157
2 200

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH
III. Ekwiwalenty rodków
pieni nych w podziale na ich
rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
- terminowe w KDPW

2 357
157
2 200

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

4 455 113

Warto ć na 30.06.2010 w walucie
sprawozdania finansowego w
tys.

PLN
PLN

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

2 357
PLN

2 357

2 357

Warto ć na dzie
Warto ć na
bilansowy w
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.
finansowego w tys.

-

-

-

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
Nota 5 - Ryzyka
1) Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze
stopy procentowej
Ryzyko warto ci godziwej wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest z istnieniem
odwrotnej zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a warto ci
zerokuponowych papierów dłu nych, obligacji ze stałym kuponem lub warto ci
instrumentów dłu nych okre lonych w § 25 1.2 rozporz dzenia z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych z kuponem
opartym na stopie procentowej.
Kategoria bilansowa
Obligacje stałookuponowe Skarbu Pa stwa
Obligacje zerokuponowe Skarbu Pa stwa
Bony skarbowe
RAZEM:

Udział w aktywach
Funduszu
24,86 %
11,30 %
46,52 %
82,68 %

b) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem przepływów rodków pieni nych
wynikaj cym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów rodków pieni nych wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest
z istnieniem zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a wielko ci przepływów
finansowych (kuponów) wynikaj cych z faktu posiadania zmiennokuponowych papierów
dłu nych.
Kategoria bilansowa
Obligacje zmiennokuponowe Skarbu Pa stwa
RAZEM:

Udział w aktywach
Funduszu
6,10 %
6,10 %

2) Poziom obci enia aktywów i zobowi za
funduszu ryzykiem kredytowym,
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) kwoty odzwierciedlaj ce maksymalne obci enie ryzykiem kredytowym na
dzie bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowi zków, przy czym w opisie nie uwzgl dnia si warto ci godziwych
dodatkowych zabezpiecze .
Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem kredytowym okre lony jest
przez procentowy udział papierów dłu nych Skarbu Pa stwa, przedsi biorstw, depozytów
bankowych, listów zastawnych, transakcji sprzeda y z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell
back) oraz transakcji na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Na poziom ryzyka kredytowego decyduj cy wpływ ma kondycja finansowa emitentów
papierów warto ciowych, banków przyjmuj cych depozyty oraz kontrahentów w
transakcjach, w których druga strona przyjmuje na siebie pewne zobowi zania finansowe.
Sytuacja finansowa powy szych podmiotów mo e być oceniana na podstawie
przyznanych im, przez instytucje wyspecjalizowane w tego rodzaju działalno ci, ratingów
kredytowych. W przypadku funduszu DWS Polska ŻIO Płynna Lokata wszystkie podmioty
Deutsche Bank Group
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(emitenci, banki, kontrahenci) posiadaj ratingi na poziomie inwestycyjnym(„Investment
żrade”), tzn. min BBB- wg. Agencji Standard&Poors.
Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe
Dłu ne papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
RAZEM:

Warto ć w PLN
4 400
35 266
39 666

Udział w
aktywach
11,08%
88,78%
99,86%

b) wskazanie istniej cych przypadków znacz cej koncentracji ryzyka kredytowego
w poszczególnych kategoriach lokat
Kategoria bilansowa
Dłu ne papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
RAZEM:

Warto ć w tys.
PLN
35 266
35 266

Udział w
aktywach
88,78 %
88,78 %

3) Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem walutowym, ze
wskazaniem
przypadków znacz cej
koncentracji ryzyka walutowego w
poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem walutowym okre lony jest przez
procentowy udział aktywów (papierów warto ciowych, instrumentów rynku pieni nego,
depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o
pozycj walutow uzyskan przez u ycie instrumentów pochodnych w aktywach netto
funduszu.
W okresie sprawozdawczym Żundusz nie lokował swoich aktywów w aktywa nominowane w
walutach obcych.
4) Ryzyko płynno ci
Ryzyko płynno ci jest definiowane jako ryzyko, i Żundusz nie b dzie w stanie wygenerować
dostatecznych rodków pieni nych niezb dnych do wykonania swoich zobowi za w
terminach ich wymagalno ci lub te zbycie aktywów nast pi na warunkach istotnie
niekorzystnych dla Funduszu.
Z uwagi na fakt, i jednostki uczestnictwa Żunduszu mog być odkupywane codziennie,
polityk Żunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu rodków pieni nych oraz
codzienne monitorowanie płynno ci. Zgodnie z polityk Żunduszu, kierownictwo Towarzystwa
okre la limity płynno ci oraz dokonuje okresowej ich analizy.
Żundusz inwestuje w składniki lokat o du ej płynno ci oraz składniki lokat, które nie s
przedmiotem obrotu na aktywnych rynkach i które charakteryzuj si nisk płynno ci . Istnieje
ryzyko, i Żundusz mo e nie być w stanie zbyć w krótkim terminie składników lokat, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w warto ci odpowiadaj cej ich oszacowanej warto ci
godziwej, jak te mo e nie być w stanie podj ć odpowiednich działa w odpowiedzi na
zaistniałe okoliczno ci takie, jak na przykład podwy szenie ryzyka kredytowego emitenta.
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NOTA-6 INSTRUMENTY
POCHODNE

Typ zaj tej
pozycji

Rodzaj instrumenty Cel otwarcia Warto ć
Warto ć przyszłych
pochodnego
pozycji
otwartej pozycji strumieni pieni znych

Terminy przyszłych
strumieni pieni nych

(Nie dotyczy)
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
NOTA OBJA NIAJ CA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
Kwota b daca podstaw
przyszłych płatno ci

Termin zapadalno ci (wygasni cia)
instrumentu pochodnego

Termin wykonania
instrumentu pochodnego

NOTA OBJA NIAJ CA -TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU ŻUNDUSZU LUB DRUżIEJ STRONY DO ODKUPU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU SI FUNDUSZU LUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU
Transakcje przy zobowi zaniu si drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na fundusz praw własno ci i
ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na fundusz praw
własno ci i ryzyk

Warto ć na dzie bilansowy
30.06.2010 w tys. zł

Warto ć na dzie bilansowy
31.12.2009 w tys. zł

Transakcje przy zobowi zaniu si funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Nale no ci z tytułu papierów warto ciowych po yczonych od funduszu w trybie
przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
Zobowi zania z tytułu papierów wartosciowych po yczonych przez fundusz w
trybie przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA

(Nie dotyczy)

NOTA-8 I.ZACI GNI TE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu
udzielaj cego kredytu
(po yczki)

Siedziba

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH WYKORZYSTANIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU

Kwota kredytu/po yczki w chwili zaci gni cia
tys.

kwota w
walucie

jednostka

Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty
waluta

procentowy udział tys.
w aktywach

kwota w
walucie

jednostka

( NIE DOTYCZY)

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH UDZIELENIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU
Kwota kredytu/po yczki w chwili udzielenia

Siedziba
tys.

kwota w
walucie

jednostka

waluta

(NIE DOTYCZY)
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
NOTA OBJA NIAJ CA - KREDYTY I PO YCZKI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warunki
oprocentowania
procentowy udział
w aktywach

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Warunki
oprocentowania
waluta

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

NOTA-9

I.WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostka

waluta

30.06.2010 waluta

31.12.2009

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walut sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego

Razem

w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
(NIE DOTYCZY)

rodki pieni

ne na rachunku w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.

rodki pieni

ne na rachunku w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.
w tys.

(NIE DOTYCZY)

II. DODATNIE I UJEMNE RÓ NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłu ne papiery warto ciowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczon odpowiedzialno ci
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic
Wierzytelno ci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomo ci
Statki morskie
Inne
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
NOTA OBJA NIAJ CA - WALUTY I RÓ NICE KURSOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

III. REDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZ DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wszystkie pozycje bilansu s denominowane w złotych polskich

(NIE DOTYCZY)

kurs w stosunku
do zł

waluta

za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

(NIE DOTYCZY)

Warto ć zrealizowanego
NOTA-10 I.ZREALIZOWANY I
zysku (straty) ze zbycia
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA lokat w tys. za okres
LOKAT
01.01.2010 do 30.06.2010
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w
43
tym:
dłu ne papiery warto ciowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dłu ne papiery warto ciowe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2010 do
30.06.2010

Warto ć zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys. za okres
01.01.2009 do 31.12.2009

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2009 do
31.12.2009

-27

212

182

43

-27

212

182

-

20
20

-3 283
-3 283

1 368
1 368

Warto ć w okresie
sprawozdawczymw tys.

I. Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe

Żundusz nie dokonywał
dystrybucji dochodów

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
NOTA OBJA NIAJ CA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warto ć w okresie
Udział w aktywach w
sprawozdawczym w tys. dniu wypłaty

I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów
niepublicznych:
Żundusz nie dokonywał dystrybucji przychodów

Udział w aktywach netto Wpływ na warto ć
w dniu wypłaty
aktywów w tys.

NOTA 11 - WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Cz
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
NOTA OBJA NIAJ CA - KOSZTY ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

ć stała wynagrodzenia

Warto ć za okres od
Warto ć za okres od
Warto ć za okres od
01.01.2010 do 30.06.2010
01.01.2009 do 31.12.2009
01.01.2009 do 30.06.2009
133
355
262

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O
JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Warto ć aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Warto ć aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
NOTA OBJA NIAJ CA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
30.06.2010

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

39 616

43 707

69 068

57 941

198,67

195,48

192,05

185,30

198,67
198,36
199,23
200,59

195,48
195,26
196,03
197,00

192,05
192,03
192,92
193,08

185,29
185,29
185,68
186,01

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
PŁYNNA LOKATA
DODATKOWE INFORMACJE I OBJA NIENIA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
1) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH DOTYCZ CYCH LAT
UBIEżŁYCH, UJ TYCH W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM ZA BIE CY
OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie
zarejestrowano znacz cych zdarze
dotycz cych lat ubiegłych uj tych w
sprawozdaniu finansowym za bie cy okres.
2) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST PIŁY PO DNIU
BILANSOWYM,
A
NIEUWZżL DNIONYCH
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
Po zako czeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2010 roku nie
wyst piły takie zdarzenie, które nie zostały uj te w sprawozdaniu finansowym.
3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJA NIENIE RÓ NIC, POMI DZY DANYMI
UJAWNIONYMI
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
I
W
PORÓWNYWALNYCH
DANYCH
FINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZ DZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI ŻINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły si ró nice pomi dzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
4) DOKONANE KOREKTY BŁ DÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY,
TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW ŻINANSOWYCH NA
SYTUACJ MAJATKOW I ŻINANSOW , PŁYNNO Ć ORAZ WYNIK Z
OPERACJI I RENTOWNO Ć ŻUNDUSZU.
a) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki informowania
uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa
Funduszu.
Informacje dotycz ce korekt wyceny aktywów netto na jednostk
uczestnictwa Żunduszu, które wyst piły w okresie poprzednim, zostały
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zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych Żunduszu sporz dzonych
na dzie 31 grudnia 2009 roku i za okres od 1 stycznia 2009 roku oraz na
dzie 30 czerwca 2009 roku i za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30
czerwca 2009 roku.
b) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki zawieszenia w
dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa Żunduszu.
Informacje dotycz ce przypadków zawieszenia w dokonywaniu wyceny
aktywów netto na jednostk uczestnictwa Żunduszu, które wyst piły w
okresie poprzednim, zostały zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych
Żunduszu sporz dzonych na dzie 31 grudnia 2009 roku i za okres od 1
stycznia 2009 roku oraz na dzie 30 czerwca 2009 roku i za okres od 1
stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku.
c) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki nierozliczenia si
transakcji zawieranych przez Fundusz.
5) KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI
Sprawozdanie na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone przy zało eniu
kontynuacji działalno ci przez Żundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
W dniu 24 wrze nia 2009 roku Towarzystwo zło yło do KNŻ wniosek o udzielenie
zgody na poł czenie Żunduszu DWS Polska Płynna Lokata Plus – jako funduszu
przejmowanego, z DWS Polska ŻIO Płynna Lokata – jako Żunduszu przejmuj cego.
Do dnia sporz dzenia niniejszego sprawozdania KNŻ nie udzieliło zgody na
poł czenie.
Na dzie sprawozdawczy nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie
kontynuowania działalno ci Żunduszu.
6) INNE INŻORMACJE NI WSKAZANE W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM,
KTÓRE MOżŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYN Ć NA OCEN SYTUACJI
MAJ TKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU Z OPERACJI I ICH ZMIAN
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie
nało enia kary pieni nej na DWS Polska Towarzystwo Żunduszy Inwestycyjnych
S.A. nie wpływa na sytuacj finansow i aktywa netto DWS Polska ŻIO Płynna
Lokata.
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DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGL DU ORAZ RÓDROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

DWS Polska TFI S.A.
Al. Armii Ludowej 26
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
WPROWADZENIE
1)

FUNDUSZ

Nazwa i typ Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zabezpieczenia Emerytalnego.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym.
W dniu 2 lipca 1999 r. Komisja Papierów Warto ciowych i żiełd wydała decyzj nr
DFN-409/11-29/99 o utworzeniu DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Zabezpieczenia Emerytalnego.
Żundusz Zabezpieczenia Emerytalnego został wpisany do rejestru funduszy
inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny w Rejestrowym S dzie
Okr gowym w Warszawie w dniu 25 sierpnia 1999 roku pod numerem RŻi 32.
Żundusz został utworzony na czas nieokre lony.
Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost warto ci Aktywów Żunduszu w wyniku
wzrostu warto ci lokat.
Żundusz nie gwarantuje osi gni cia zało onego celu.
Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Zgodnie z Ustaw o funduszach inwestycyjnych i Statutem Żundusz mo e lokować
aktywa w:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Papiery warto ciowe,
Instrumenty rynku pieni nego,
Depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,
Instrumenty pochodne,
Transakcje terminowe,
Jednostki uczestnictwa,
Certyfikaty inwestycyjne,
Zagraniczne tytuły uczestnictwa.

Specjalizacja funduszu:
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego został stworzony z my l
o
długoterminowym, indywidualnym i grupowym oszcz dzaniu na przeszł emerytur .
Żundusz inwestuje zarówno w papiery dłu ne, jak i akcje.
Fundusz rekomendowany jest Klientom Instytucjonalnym jako podstawa tworzenia
Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Klientom Indywidualnym jako
propozycja indywidualnego, długoterminowego oszcz dzania z my l o emeryturze.
1. Nie mniej ni 60% Aktywów Netto Żunduszu jest lokowane w dłu ne papiery
warto ciowe, depozyty i instrumenty rynku pieni nego. Udział akcji oraz
innych instrumentów opartych o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa
poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z
zastrze eniem pkt.2 poni ej b dzie zawierał si w przedziale od 5% do 40%
warto ci Aktywów Netto Żunduszu.
2. W sytuacjach wyst pienia kryzysu gospodarczego, powoduj cego kryzys
systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów pa stwa, zagro enie
bilansu płatniczego, jak równie zjawisko paniki giełdowej w pa stwach lub
regionach, w których Żundusz dokonuje lokat, zwi zanego w szczególno ci z
gwałtownym spadkiem produkcji przemysłowej, dochodu narodowego,
zatrudnienia, kurczenia si mo liwo ci zbytu, spadku cen, obni ania si
dochodów realnych i poziomu ycia-limit, o którym mowa w pkt.1 nie
obowi zuje w zakresie dotycz cym akcji i innych instrumentów opartych o
akcje. W takim przypadku Aktywa Funduszu, w celu ochrony ich realnej
warto ci, b d lokowane w papiery warto ciowe i instrumenty finansowe o
niskim ryzyku inwestycyjnym.
3. Przy doborze lokat Żundusz zmierzaj c do realizacji celu, dla którego został
utworzony, bierze pod uwag nast puj ce kryteria:
a. W odniesieniu do wszystkich lokat:
i. Ocena
perspektyw
ekonomicznych
emitenta,
przy
szczególnym uwzgl dnieniu spodziewanej dynamiki rozwoju,
pozycji rynkowej, bran y, produktów, polityki wypłat dywidend i
wzrostu wyników finansowych,
ii. Kształtowanie
si
głównych
wska ników
aktywno ci
gospodarczej, stabilno ci cenowej
i poziomu stóp
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procentowych, z uwzgl dnieniem wpływu tych parametrów na
zachowanie si cen instrumentów finansowych,
iii. Ocena mo liwo ci wzrostu lub ryzyka spadku ceny papieru
warto ciowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny,
iv. Płynno ć dokonywanej lokaty w tym relacji do płynno ci innych
lokat Funduszu,
v. Mo liwo ć zabezpieczenia lokaty pod wzgl dem ryzyka utraty
jej warto ci,
vi. Ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
vii. Spełnienie zasady dywersyfikacji lokat,
b. Przy zawieraniu umów, których przedmiotem s
instrumenty
pochodne, Żundusz kieruje si :
i. Rodzajem instrumentu bazowego,
ii. Stosunkiem ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do
jego ceny rynkowej,
iii. Płynno ci instrumentu pochodnego,
iv. Terminem wyga ni cia(rozliczenia) instrumentu pochodnego,
v. Sposobem rozliczenia instrumentu pochodnego,
vi. Ocen perspektyw zmian warto ci instrumentu bazowego,
vii. Spodziewanym kształtowaniem si ró nicy pomi dzy wycena
rynkow instrumentu pochodnego a warto ci instrumentu
bazowego,
viii. Wiarygodno ci finansow strony umowy.
Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegaj lokaty
Żunduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i dywersyfikacji lokat zostały zawarte w
art. 8 Statutu Funduszu.
2)

ORGAN FUNDUSZU – TOWARZYSTWO DWS POLSKA

Firma, siedziba i adres Towarzystwa
Firma:
Siedziba:
Adres:
NIP
REGON

DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Warszawa
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
525-19-75-517
012812088

Towarzystwo powstało z przekształcenia DWS Polska Towarzystwa Żunduszy
Powierniczych S.A. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa z dnia 3 lipca 1998 roku a
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odpowiednie zmiany Statutu zostały zarejestrowane w s dzie w dniu 6 sierpnia 1998
roku .
DWS Polska TŻI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsi biorców
prowadzonym przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział żospodarczy
Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem KRS 0000065346.
Podmiotem dominuj cym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service GmbH z
siedzib we Żrankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy.
Kapitał akcyjny DWS Polska TŻI S.A. na dzie sporz dzenia półrocznego
sprawozdania finansowego Żunduszu na dzie 30 czerwca 2010 roku wynosi
25 000 000,00 PLN i dzieli si na 2 500 000 akcji zwykłych o warto ci nominalnej
10,00 PLN ka da.
3)

OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIE BILANSOWY

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 czerwca 2010 roku.
Dniem bilansowym jest 30.06.2010 roku.
Sprawozdanie obejmuje nast puj ce dane porównywalne:
a) Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
b) Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku
oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku,
c) Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okres sprawozdawczy od 1
stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
4)

KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI

Sprawozdanie zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez
Żundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Na dzie sprawozdawczy nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie
kontynuowania działalno ci Żunduszu.
5)

BIEGŁY REWIDENT

Biegłym Rewidentem, który dokonał przegl du prezentowanego sprawozdania
finansowego DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zabezpieczenia
Emerytalnego obejmuj cego pierwsze półroczne 2010 roku jest KPMG Audyt sp. z
o.o., z siedzib w Warszawie przy ul. Chłodnej 51
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6)

CHARAKTERYSTYKA
PRZEZ FUNDUSZ

JEDNOSTEK

UCZESTNICTWA

ZBYWANYCH

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A,I i
P. Poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa ró ni
si
wysoko ci
wynagrodzenia za zarz dzanie Żunduszem, pobieranego przez Towarzystwo oraz
podmiotami uprawnionymi do nabywania Jednostek Uczestnictwa. Jednostki
uczestnictwa danej kategorii reprezentuj jednakowe prawa maj tkowe.
Jednostki uczestnictwa kategorii A s zbywane przez Żundusz osobom fizycznym,
osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci
prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które mog zawierać umowy.
Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i reprezentacji Żunduszu Wynagrodzenie
w wysoko ci nie wy szej ni 3 % redniej Warto ci Aktywów Netto Żunduszu,
przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku.
Żundusz mo e wypłacać Uczestnikom Żunduszu posiadaj cym Jednostki
Uczestnictwa kategorii A wiadczenie, o którym mowa w art. 10 Statutu Żunduszu.
Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A mo e być pobrana opłata
manipulacyjna w wysoko ci nie wy szej ni 2,5 % wpłaty na Jednostki Uczestnictwa
kategorii A. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie jest pobierana
opłata manipulacyjna.
Jednostki uczestnictwa kategorii I s zbywane przez Żundusz osobom, które zawarły
z Żunduszem umow o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE),
przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii I s zbywane wył cznie za wpłaty
dokonywane w ramach IKE, je eli umowa o prowadzenie IKE to przewiduje.
Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i reprezentacji Żunduszu Wynagrodzenie
w wysoko ci nie wy szej ni 2,25% redniej Warto ci Aktywów Netto Żunduszu,
przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I w skali roku. Przy zbyciu
Jednostek Uczestnictwa kategorii I mo e być pobrana opłata manipulacyjna w
wysoko ci nie wy szej ni 2,5 % wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii I. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana adna opłata, za
wyj tkiem opłaty karnej okre lonej w Regulaminie IKE za zerwanie Umowy o
prowadzenie IKE przed upływem 12 miesi cy od daty jej zawarcia. Opłata karna nie
mo e być wy sza ni 5% wypłacanych rodków.
Jednostki uczestnictwa kategorii P s zbywane przez Żundusz uczestnikom
Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) i Zakładowych Programów
Systematycznego Oszcz dzania (ZPSO), w ramach, których rodki s gromadzone
w Żunduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii P s zbywane wył cznie za
wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, je eli umowa pomi dzy Żunduszem i
pracodawc to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i reprezentacji
Żunduszu Wynagrodzenie w wysoko ci nie wy szej ni 1,5% redniej Warto ci
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Aktywów Netto Żunduszu przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w
skali roku. Przy zbyciu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii P nie jest
pobierana opłata manipulacyjna.
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SKŁADNIKI LOKAT
Akcje
Prawa do akcji
Dłu ne papiery warto ciowe
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA żŁÓWNA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

30.06.2010
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

31.12.2009
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział Warto ć według
w aktywach
ceny nabycia w
ogółem
tys.

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

78 491

85 332

33,83%

80 432

90 258

36,32%

272

376

0,15%

-

-

0,00%

154 524

158 005

62,64%

147 139

148 594

59,80%

AKCJE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

CEZ A.S.
NEW WORLD RESOURCES NV-A
ASSECO POLAND S.A.
AGORA S.A.
BUDIMEX S.A.
BANK HANDLOWY W
WARSZAWIE S.A.
BRE BANK S.A.
BARLINEK S.A.
INż BANK L SKI S.A.
BANK ZACHODNI WBK S.A.
NG2 S.A.
CIECH S.A.
Deutsche Bank Group

COMP S.A.
CERAMIKA NOWA GALA S.A.
CYFROWY POLSAT S.A.
CERSANIT S.A.
DOM DEVELOPMENT S.A.

Warto ć według
ceny nabycia w
Kraj siedziby emitenta tys.

Liczba
5 433 958

Aktywny rynek - rynek regulowany
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY

PRAGUE STOCK
EXCHANGE
PRAGUE STOCK
EXCHANGE
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.

Warto ć według wyceny Procentowy udział w
na dzie bilansowy w tys. aktywach ogółem

78 491

85 332

33,83%

10 279

CZECHY

1 822

1 424

0,56%

45 000

HOLANDIA

1 335

1 587

0,63%

26 820

POLSKA

620

1 448

0,57%

31 893

POLSKA

782

734

0,29%

15 669

POLSKA

1 138

1 371

0,54%

33 400

POLSKA

1 730

2 471

0,98%

4 300

POLSKA

1 025

976

0,39%

155 042

POLSKA

581

614

0,24%

2 207

POLSKA

1 234

1 666

0,66%

9 306

POLSKA

1 056

1 803

0,71%

20 000

POLSKA

852

1 080

0,43%

15 418

POLSKA

448

393

0,16%

11 379

POLSKA

614

777

0,31%

101 440

POLSKA

333

303

0,12%

85 000

POLSKA

1 273

1 206

0,48%

47 410

POLSKA

610

648

0,26%

30 035

POLSKA

1 197

1 301

0,52%

ELEKTROBUDOWA S.A.
ELEKTROTIM S.A.
ENEA S.A.
FAM TECHNIKA ODLEWNICZA
S.A.
GANT DEVELOPMENT S.A.
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
GETIN HOLDING S.A.
HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
JUTRZENKA S.A.
KżHM POLSKA
MIED S.A.
ZESPÓŁ
ELEKTROCIEPŁOWNI
WROCŁAWSKICH
KOGENERACJA S.A.
KOPEX S.A.
żRUPA K TY S.A.
GRUPA LOTOS S.A.
LUBELSKI W żIEL BOżDANKA
S.A.
BANK MILLENNIUM S.A.
Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

ECHO INVESTMENT S.A.

MAKRUM S.A.
MULTIMEDIA POLSKA S.A.
MONDI PACKAGING PAPER
WIECIE S.A.
NEPENTES S.A.
NETIA S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
195 000
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
8 191
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
22 000
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
67 474
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
105 000
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
35 000
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
79 774
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
147 620
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
192 512
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
113 043
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
48 066
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
9 000
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
37 238
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
8 893
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
40 584
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
17 769
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
526 738
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
129 303
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
6
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
15 000
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
45 840
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
235 000
POLSKA

785

811

0,32%

1 382

1 368

0,54%

461

299

0,12%

1 149

1 200

0,48%

700

263

0,10%

797

679

0,27%

1 718

1 856

0,74%

997

1 399

0,55%

575

593

0,24%

487

407

0,16%

3 490

4 259

1,69%

736

979

0,39%

900

668

0,26%

1 019

903

0,36%

952

1 171

0,46%

1 012

1 366

0,54%

2 147

2 254

0,89%

685

250

0,10%

0

0

0,00%

737

1 054

0,42%

1 017

1 262

0,50%

973

1 112

0,44%

PBG S.A.
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
POLISH ENERGY PARTNERS S.A.
POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA S.A.
POLSKIE GÓRNICTWO
NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
POLSKI KONCERN NAFTOWY
ORLEN S.A.
POWSZECHNA
KASA
OSZCZ DNO CI BANK POLSKI
S.A.
PAMAPOL S.A.
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZE S.A.
SYNTHOS S.A.
STALPRODUKT S.A.
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
TRAKCJA POLSKA S.A.
TUP S.A.
Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

P.A. NOVA S.A.

TVN S.A.
ZAKŁADY PRZEMYSŁU
JEDWABNICZEGO WISTIL S.A.
CENTRAL EUROPEAN
DISTRIBUTION CORPORATION

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
18 342
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
7 467
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
38 593
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
33 000
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
77 988
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
422 300
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
143 473
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
162 924
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
71 972
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
305 550
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
13 615
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
520 000
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
3 444
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
311 111
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
256 646
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
128 136
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
75 000
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
90 959
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
14 789
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
STANY
NASDAQ
15 000
REGULOWANY
ZJEDNOCZONE

694

640

0,25%

799

1 561

0,62%

3 606

6 021

2,39%

916

1 175

0,47%

1 794

1 638

0,65%

1 470

1 389

0,55%

3 266

5 090

2,02%

3 515

5 939

2,35%

920

374

0,15%

1 412

1 338

0,53%

4 476

4 765

1,89%

621

931

0,37%

2 027

1 353

0,54%

1 596

1 571

0,62%

3 900

3 670

1,45%

494

536

0,21%

1 417

484

0,19%

1 255

1 451

0,58%

3 739

362

0,14%

1 205

1 089

0,43%

PRAWA DO AKCJI

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Aktywny rynek - rynek
regulowany
PRAWA DO AKCJI BRE BANK AKTYWNY RYNEK - RYNEK
S.A.
REGULOWANY

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
ZESTAWIENIE LOKAT
PRAWA DO AKCJI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Kraj siedziby
emitenta

Liczba
1 700

GPW W
WARSZAWIE
S.A.

1 700

POLSKA

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.PLN

Warto ć na dzie
bilansowy w tys.
PLN

Procentowy
udział w
aktywach ogółem

272

376

0,15%

272

376

0,15%

DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby
emitenta

Termin wykupu

Warunki
oprocentowania

Warto ć
nominalna

O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

DS1110

PS0511

AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU

O terminie wykupu powy ej 1 roku:

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

24-11-2010

6,00

19 500

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

24-05-2011

4,25

13 563

Obligacje
Aktywny rynek - rynek regulowany

DZ1111
Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

OK0711

PS0412

PS0413

DS1013

DS1015

DS1017

DS1019

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
ZESTAWIENIE LOKAT
DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

WS0922
Nienotowane na rynku aktywnym
PP1013

GPW W
WARSZAWIE
AKTYWNY RYNEK RYNEK REGULOWANY S.A.
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

Liczba

Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

33 063

33 089

34 008

33 063
33 063

33 089
33 089

34 008
34 008

13,48%
13,48%
13,48%

19 500

19 731

20 369

8,07%

13 563

13 358

13 639

121 502

121 435

123 997

121 502
10 000

121 435
10 196

123 997
10 260

5,41%
49,16%
49,16%
4,07%

SKARB
PA STWA

POLSKA

24-11-2011

4,35

10 000

10 000
108 102

10 196
107 929

10 260
110 303

4,07%
43,73%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

25-07-2011

(NIE DOTYCZY)

10 000

10 000

9 049

9 570

3,79%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

25-04-2012

4,75

13 500

13 500

13 235

13 659

5,42%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

25-04-2013

5,25

12 000

12 000

12 464

12 210

4,84%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

24-10-2013

5,00

10 000

10 000

9 260

10 319

4,09%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

24-10-2015

6,25

14 500

14 500

15 219

15 611

6,19%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

25-10-2017

5,25

14 500

14 500

13 922

14 647

5,81%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

25-10-2019

5,50

8 602

8 602

8 830

8 704

3,45%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

23-09-2022

5,75

25 000

SKARB
PA STWA

25 000
3 400

25 950
3 310

25 583
3 434

10,14%
1,36%

POLSKA

24-10-2013

4,25

3 400

3 400

3 310

3 434

1,36%

(NIE DOTYCZY)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
ZESTAWIENIE LOKAT
żRUPY KAPITAŁOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

żRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY

Warto ć na dzie
bilansowy w tys. PLN

Procentowy udział w
aktywach ogółem

ASSECO POLAND SA

2 225

0,88%

PBG SA

2 154

0,85%

Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA DODATKOWA - SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Warto ć według wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach
ogółem

DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE

20 368

8,07%

DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE

20 368

8,07%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
BILANS
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

BILANS
Aktywa
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Nale no ci
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
dłu ne papiery warto ciowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
dłu ne papiery warto ciowe
Zobowi zania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wpłacony - kategoria A
Kapitał wpłacony - kategoria I
Kapitał wpłacony - kategoria P
Kapitał wypłacony
Kapitał wypłacony - kategoria A
Kapitał wypłacony - kategoria I
Kapitał wypłacony - kategoria P
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat

30.06.2010

31.12.2009
252 234
7 814
707
240 279
154 571
3 434
3 434
593
251 641
141 886
1 436 654
1 236 091
347
200 216
-1 294 768
-1 233 178
-126
-61 464
100 463
47 951

248 491
9 639
235 445
145 187
3 407
3 407
547
247 944
140 585
1 399 806
1 208 135
334
191 337
-1 259 221
-1 203 156
-126
-55 939
96 200
45 382

52 512

50 818

9 292

11 159

251 641

247 944

11 534 414,543
21,82

11 479 054,401
21,60

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

Liczba na dzie 30.06.2010
4 380 098,628
10 876,477
7 143 439,438

Liczba na dzie 31.12.2009
4 476 603,473
10317,994
6 992 132,934

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

Warto ć aktywów netto na
jednostk uczestnictwa na dzie
30.06.2010
20,97
21,98
22,34

Warto ć aktywów netto na
jednostk uczestnictwa na
dzie 31.12.2009
20,88
21,77
22,06

Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Liczba jednostek uczestnictwa
Warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa

Bilans nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
finansowego.

ć sprawozdania
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
( w tysi cach złotych, z wyj tkiem wyniku z operacji przypadajacego na jednostk uczestnictwa )
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Ujemne saldo ró nic kursowych
Pozostałe, w tym:
Koszty wiadcze
Koszty podatków od przych. na pap.
warto ciowych
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w
tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wynik z operacji

Kategoria jednostek uczestnictwa
Wynik z operacji przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

01.01.2010-30.06.2010
4 947
1 044
3 903
2 378
2 290
88
70

01.01.2009-31.12.2009
9 733
975
8 756
4 671
4 457
1
212
195

01.01.2009-30.06.2009
4 859
316
4 543
2 244
2 128
116
103

9
0
2 378
2 569

9
0
4 671
5 062

9
0
2 244
2 615

-173

26 886

7 289

1 694
0

-5 307
0

-8 016
0

-1 867
361
2 396

32 193
18
31 948

15 305
218
9 904

Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
0,22
0,09
0,21
0,28

2,82
2,58
2,79
2,89

0,91
0,79
0,89
0,93

Rachunek wyniku z operacji nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
sprawozdania finansowego.

ć
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana warto ci aktywów netto
Warto ć aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

247 944
2 396
2 569
1 694

236 064
31 948
5 062
-5 307

-1 867
2 396

32 193
31 948

1 301

-20 068

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powi kszenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

36 848
27 956
13
8 879

79 676
64 822
71
14 783

-35 547
-30 022
0
-5 525
3 697

-99 744
-85 158
-40
-14 546
11 880

Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

251 641

247 944

rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
saldo zmian
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Liczba jednostek uczestnictwa narastaj co od pocz tku
działalno ci funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
saldo zmian
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

256 247
95 479
235
160 533

235 258
93 789
191
141 278

55 360,142
1 709 675,899
1 313 813,614
596,179
395 266,106
1 654 315,757
1 410 318,459
37,696
243 959,602
55 360,142
-96 504,845
558,483
151 306,504

-1 088 397,048
4 008 363,847
3 265 174,153
3 678,448
739 511,246
5 096 760,895
4 352 197,467
2 122,241
742 441,187
-1 088 397,048
-1 087 023,314
1 556,207
-2 929,941

11 534 414,543
77 043 315,128
66 944 100,230
17 111,932
10 082 102,966
65 508 900,585
62 564 001,602
6 235,455
2 938 663,528
11 534 414,543
4 380 098,628
10 876,477
7 143 439,438

11 479 054,401
75 333 639,229
65 630 286,616
16 515,753
9 686 836,860
63 854 584,828
61 153 683,143
6 197,759
2 694 703,926
11 479 054,401
4 476 603,473
10 317,994
6 992 132,934

20,88
21,77
22,06

18,30
18,98
19,17

20,97
21,98
22,34

20,88
21,77
22,06

Zmiana warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
bie cego okresu sprawozdawczego
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
procentowa zmiana warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
Kategoria A

0,87%

14,10%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
Kategoria I
Kategoria P
minimalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
maksymalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa
w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
Procentowy udział kosztów funduszu w redniej warto ci
aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

1,95%
2,56%

14,70%
15,08%

20,54
21,46
21,76
08/02/2010
08/02/2010
08/02/2010

16,78
17,48
17,69
18/02/2009
18/02/2009
18/02/2009

21,96
22,92
23,25
15/04/2010
15/04/2010
15/04/2010

20,98
21,85
22,14
23/10/2009
29/12/2009
29/12/2009

20,97
21,98
22,34
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010

20,88
21,77
22,06
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009

1,80%

1,89%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWO CI
1)

OPIS, W TYM:
A/

PRZYJ TE ZASADY RACHUNKOWO CI

Sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Zabezpieczenia Emerytalnego obejmuj ce okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010
roku zostało sporz dzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 wrze nia 1994
roku o rachunkowo ci (Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z pó niejszymi
zmianami) oraz zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Żinansów z dnia 24 grudnia
2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych
(Dz.U z 2007 r, nr.249, poz.1859).
Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1. Sprawozdanie finansowe sporz dza si w j zyku polskim i walucie
polskiej.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s w tys.
złotych, za wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
3. Na dzie bilansowy ustala si wynik z operacji Żunduszu, obejmuj cy:
a. Przychody z lokat netto – stanowi ce ró nic pomi dzy
przychodami z lokat i kosztami Funduszu netto,
b. Zrealizowany zysk/strat ze zbycia lokat i niezrealizowany
zysk/strat z wyceny lokat.
4. Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje:
a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b. Zestawienie lokat
c. Bilans,
d. Rachunek wyniku z operacji
e. Zestawienie zmian w aktywach netto,
f. Noty obja niaj ce,
g. Informacj dodatkow ,
5. Sprawozdanie finansowe na dzie 30 czerwca 2010 roku obejmuje
nast puj ce dane porównywalne:
a. Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
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b. Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2009 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
roku,
c. Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres
sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009
roku.
Warto ci szacunkowe
Sporz dzanie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa dokonania
subiektywnych ocen, estymacji i przyj cia zało e wpływaj cych na stosowane
zasady rachunkowo ci oraz na prezentowane warto ci aktywów i pasywów oraz
kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane s w oparciu o dost pne dane
historyczne, dane mo liwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych
czynników uwa anych za wła ciwe w danych okoliczno ciach. Stanowi one
podstaw do oszacowania warto ci bilansowych aktywów i zobowi za , których nie
da si okre lić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny pochodz cej z aktywnego
rynku.
Szacunki i zało enia stanowi ce ich podstaw podlegaj okresowym przegl dom.
Korekty w szacunkach s rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany
szacunku, je eli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano
zmiany i okresach przyszłych, je li korekta wpływa zarówno na bie cy, jak i przyszłe
okresy.
Szacunki dokonane na dzie bilansowy uwzgl dniaj parametry z tego dnia i poziom
ryzyka na ten dzie . Bior c pod uwag zmienno ć otoczenia gospodarczego istnieje
niepewno ć w zakresie dokonanych szacunków.
Poni ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy
sporz dzeniu sprawozdania finansowego Żunduszu.
Składniki lokat wyceniane w warto ci godziwej
Warto ć godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek ustalana
jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu b d przy zastosowaniu
innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny s okresowo
oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny s testowane i zatwierdzane
przed u yciem. W miar mo liwo ci w modelach wyceny wykorzystywane s
wył cznie dane mo liwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
kierownictwo musi korzystać z oszacowa . Zmiany przyj tych zało e i szacunków
mog mieć wpływ na wykazywane warto ci godziwe składników lokat.
Składniki lokat wyceniane metod zamortyzowanego kosztu oraz innymi
metodami
Na dzie 30 czerwca 2010 roku 1,36% aktywów netto Żunduszu zostało
wycenionych w sposób inny ni w oparciu o kurs ustalony na aktywnym rynku tj.
metod zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie warto ci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzie 31 grudnia 2009 roku odpowiednio
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1,37%). Wyst puje istotna niepewno ć, i dla takich aktywów wyceny uj te w
sprawozdaniu finansowym mog ró nić si znacz co od warto ci, jakie zostałby
wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. Zdaniem kierownictwa warto ci
bilansowe wszystkich istotnych składników aktywów s mo liwe do odzyskania.
Ujmowanie w ksi gach rachunkowych informacji i operacji dotycz cych
Funduszu
1. Ksi gi Żunduszu s prowadzone w walucie polskiej.
2. Operacje dotycz ce Żunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
okresie, którego dotycz .
3. Zapisy w ksi gach rachunkowych Żunduszu dokonywane s na podstawie
dowodów ksi gowych. Operacje dotycz ce poszczególnych składników
aktywów i pasywów Żunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
dniu zawarcia transakcji.
4. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Żundusz ujmuje si w
ksi gach rachunkowych Żunduszu w dacie zawarcia umowy.
5. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Żundusz w dniu wyceny po
momencie wyceny, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia
zawarcia transakcji w momencie wyceny, Towarzystwo ujmowało si w
dacie zawarcia umowy, ale uwzgl dnia w najbli szej wycenie aktywów
Żunduszu i ustaleniu jego zobowi za . W poprzednim okresie
sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 maja 2009 roku,
moment wyceny wyznaczony był na godz.12:00. Od dnia 1 czerwca 2009
roku Towarzystwo dokonało zmiany i przesun ło ten moment na
godz.23:59. W okresie obj tym sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia 2010
roku do 30 czerwca 2010 roku, moment wyceny wyznaczony był przez
Towarzystwo na godz. 23:59.
6. Nabyte składniki portfela lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych
Żunduszu według ceny nabycia, obejmuj cej prowizj
maklersk .
Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje si według warto ci
równej zeru.
7. Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje si w
cenie nabycia wynikaj cej z ceny nabycia tych składników lokat
wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieni nych.
8. Dłu ne papiery warto ciowe ujmuje si w ksi gach rachunkowych według
warto ci ustalonej w stosunku do ich warto ci nominalnej ł cznie ze
skumulowanymi odsetkami.
9. Zysk lub strat ze zbycia składników lokat Żunduszu wylicza si metod ,,
najdro sze sprzedaje si jako pierwsze’’, polegaj c na przypisaniu
sprzedanym składnikom najwy szej ceny nabycia danego składnika lokat,
a w przypadku instrumentów wycenianych w wysoko ci skorygowanej
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ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, najwy szej bie cej warto ci ksi gowej.
10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje po yczek
papierów warto ciowych s wył czone spod zasady okre lonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje si transakcji zbycia i nabycia
danego składnika lokat, w pierwszej kolejno ci ujmuje si nabycie danego
składnika lokat.
12. Przysługuj ce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje
si w ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny
danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa
poboru.
13. Nale n dywidend od akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si w
ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych
akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa do
dywidendy.
14. Przysługuj ce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz
prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym
rynku ujmuje si w ksi gach rachunkowych w dniu nast pnym po dniu
ustalenia tych praw.
15. Operacje dotycz ce Żunduszu ujmuje si w walucie, w której s
wyra one, a tak e w walucie polskiej, po przeliczeniu według redniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie
uj cia tych operacji w ksi gach rachunkowych Żunduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksi g zmiany kapitału wpłaconego b d kapitału
wypłaconego jest dzie , w którym Żundusz zbył b d odkupił jednostki
uczestnictwa. Na potrzeby okre lenia Warto ci Aktywów Netto na
Jednostk Uczestnictwa w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si
zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego,
zwi zanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Żunduszu z tytułu ich odkupu nast puje
zgodnie z metod ŻIŻO.
18. W ksi gach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje si odsetki
naliczone od rodków pieni nych i papierów warto ciowych, stosuj c
zasad memoriałow .
19. Przychody z lokat obejmuj w szczególno ci odsetki, oraz dodatnie saldo
ró nic kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci oraz zobowi za w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek)
wyniku z operacji.
21. Nale no ci i zobowi zania Żunduszu ujmowane s
w kwocie
wymagaj cej zapłaty.
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22. Koszty Żunduszu obejmuj w szczególno ci ujemne saldo ró nic
kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci, oraz zobowi za w walutach obcych, a tak e koszty
limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Żunduszu ujmowane s w ksi gach w wysoko ci przewidywanej.
W przypadku kosztów operacyjnych tworzy si rezerw na przewidywane
wydatki. Płatno ci z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszaj naliczon
rezerw . Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów nast puje
w okresach miesi cznych.
24. Na potrzeby okre lenia warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si zmian w kapitale
wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwi zanych z wpłatami lub
wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasad opisan w punkcie 16.
Wycena aktywów i pasywów Funduszu
1. Wycena aktywów netto dokonywana jest w ka dym Dniu Wyceny, który
przypada w dniu, w którym odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
2. Aktywa Żunduszu wycenia si a zobowi zania Żunduszu ustala si w dniu
wyceny oraz na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego, według
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, z zastrze eniem pkt 7
poni ej.
3. Warto ć godziw składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym
akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów
depozytowych, dłu nych papierów warto ciowych, instrumentów
pochodnych,
certyfikatów
inwestycyjnych,
tytułów
uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic i instrumentów rynku pieni nego Towarzystwo w oparciu o
ostatnie, dost pne kursy o godz. 23.59 w Dniu Wyceny, w nast puj cy
sposób:
a. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według
ostatniego dost pnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z
zastrze eniem,
e gdy wycena aktywów funduszu
dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamkni cia, a w przypadku braku kursu zamkni cia - innej,
ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej jego
odpowiednik, za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten
kurs albo warto ć z Dnia Wyceny;
b. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
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wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest
znacz co niski albo na danym składniku aktywów nie
zawarto adnej transakcji - według ostatniego dost pnego
w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na
aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umo liwiaj cy
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej,
zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 4, z zastrze eniem,
e gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest po
ustaleniu w dniu wyceny kursu zamkni cia, a w przypadku
braku kursu zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek
warto ci stanowi cej jego odpowiednik, za ostatni
dost pny kurs przyjmuje si ten kurs albo warto ć z
uwzgl dnieniem istotnych zdarze maj cych wpływ na ten
kurs albo warto ć;
c. je eli Dzie Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania
transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego
dost pnego w momencie dokonywania wyceny kursu
zamkni cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku
braku kursu zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek
warto ci stanowi cej jego odpowiednik, skorygowanego w
sposób umo liwiaj cy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej
warto ci godziwej, zgodnie z pkt.4
4. W celu wiarygodnego oszacowania warto ci godziwej Żundusz stosuje
nast puj ce powszechnie uznane metody estymacji, w szczególno ci:
a. Oszacowanie na podstawie oficjalnie wyliczonej przez
dany rynek ceny zamkni cia, lub
b. Oszacowanie na podstawie ostatnich najlepszych,
dost pnych ofert kupna i sprzeda y, przy czym nie jest
mo liwe oparcie si wył cznie na ofertach sprzeda y, lub
c. Oszacowanie na podstawie ceny nieró ni cego si istotnie
składnika lokat, ogłoszonej na aktywnym rynku, lub
d. Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i
porównania z emitentami o zbli onym profilu, których
instrumenty finansowe s notowane na aktywnym rynku,
lub
e. Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów
pieni nych
z
uwzgl dnieniem
prognozowanych
przepływów generowanych przez emitenta oraz warto ci
rezydualnej, lub
f. Oszacowanie na podstawie innych powszechnie uznanych
metod estymacji.
5. W przypadku, gdy brak jest stałej mo liwo ci samodzielnego
pozyskiwania przez Żundusz kursów stosowanych do wyznaczania
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warto ci godziwej składników lokat notowanych na aktywnym rynku, a
istnieje mo liwo ć wykorzystywania przez Żundusz kursów uzyskiwanych
od wyspecjalizowanych, niezale nych jednostek dokonuj cych wycen
rynkowych, Fundusz wykorzystuje te kursy.
6. Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach
aktywnych jest rynek, na którym w ci gu ostatniego miesi ca
kalendarzowego odnotowano najwi kszy redni wolumen obrotu tymi
składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest
dokonywany na koniec ka dego kolejnego miesi ca kalendarzowego.
7. Warto ć składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala si :
a. akcji - według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem
zdarze maj cych istotny wpływ na t warto ć, w
szczególno ci w oparciu o analiz sytuacji finansowej
spółki i porównanie ze spółkami o zbli onym profilu,
których akcje s notowane na rynku aktywnym,
b. praw do akcji - w oparciu o ostatni cen , po jakiej
nabywano papiery warto ciowe na rynku pierwotnym lub w
pierwszej ofercie publicznej, powi kszon o warto ć
rynkow prawa poboru niezb dnego do ich obj cia w dniu
wyga ni cia tego prawa, a w przypadku, gdy zostały
okre lone i podane do publicznej wiadomo ci ró ne ceny
emisyjne, w oparciu o redni cen nabycia wa on liczb
nabytych papierów warto ciowych, z uwzgl dnieniem
zmian
warto ci
tych
papierów,
spowodowanych
zdarzeniami maj cymi wpływ na ich warto ć rynkow ,
c. praw poboru - według warto ci teoretycznej,
d. dłu ne papiery warto ciowe i depozyty w bankach
krajowych lub instytucjach kredytowych, w skorygowanej
cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych
składników lokat zalicza si odpowiednio do przychodów
odsetkowych albo kosztów odsetkowych Żunduszu,
e. dłu ne papiery warto ciowe z wbudowanymi instrumentami
pochodnymi – w warto ci godziwej, w szczególno ci w
przypadku
dłu nych
papierów
warto ciowych
z
wbudowanymi instrumentami pochodnymi opartymi o stopy
procentowe lub kursy walut – według zdyskontowanych
przepływów pieni nych, okre lonych z uwzgl dnieniem
bie cej i oczekiwanej warto ci instrumentów, o które jest
oparty dany instrument pochodny,
f. instrumenty rynku pieni nego oraz papiery warto ciowe
inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne nieb d ce dłu nymi
papierami warto ciowymi- według warto ci godziwej,
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g. instrumenty pochodne - w warto ci godziwej, w
szczególno ci kontrakty terminowe na walut - według
rozlicze kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej
umowy,
z
uwzgl dnieniem
wyceny
metoda
zdyskontowanych przepływów pieni nych instrumentu
bazowego oraz terminu wykonania kontraktu,
h. opcje – według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem typu
instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu
pozostałego do wyga ni cia opcji, w tym w oparciu o
wycen dostarczan przez wystawc opcji, dokonywan
według uznanych metod, takich jak Monte Carlo,
zmodyfikowany model Black’a Scholes’a,
i. kontrakty terminowe
– według
stanu rozlicze
kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z
uwzgl dnieniem wyceny instrumentu bazowego oraz
terminu wykonania kontraktu,
j. jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic - według
ostatniej warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa, certyfikat lub tytuł uczestnictwa dost pnej w
Momencie Wyceny w Dniu Wyceny, z uwzgl dnieniem
istotnych zdarze maj cych wpływ na t warto ć, które
wyst piły w okresie od momentu ostatniej publikacji tej
warto ci do Dnia Wyceny;
8. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w
warto ci godziwej, do wysoko ci skorygowanej ceny nabycia - warto ć
godziwa wynikaj ca z ksi g rachunkowych stanowi, na dzie
przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia.
9. Nale no ci z tytułu udzielonej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych,
wycenia si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
10. Zobowi zania z tytułu otrzymanej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych, ustala
si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
11. Papiery warto ciowe nabyte przez Żundusz przy zobowi zaniu si drugiej
strony do odkupu wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia umowy
kupna, metod
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Zobowi zania z tytułu zbycia papierów warto ciowych, przy zobowi zaniu
si Żunduszu do odkupu, wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy sprzeda y, metod korekty ró nicy pomi dzy cen odkupu a cen
sprzeda y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
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13. Aktywa Żunduszu oraz zobowi zania denominowane w walutach obcych
wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na aktywnym
rynku, a w przypadku, gdy nie s notowane na aktywnym rynku - w
walucie, w której s
denominowane. Aktywa Żunduszu i jego
zobowi zania wykazuje si w walucie polskiej, po przeliczeniu według
ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski. Warto ć Aktywów Żunduszu notowanych
lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
wylicza kursu, nale y okre lić w relacji do Euro.
14. rodki pieni ne oraz denominowane w złotych nale no ci i zobowi zania
wycenia si w walucie, w której s wyra one, a tak e w walucie polskiej
po przeliczeniu według redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzie , o którym mowa w pkt.3.
Ustalanie warto ci aktywów netto funduszu
1. W Dniu Wyceny aktywa funduszu wycenia si a zobowi zania ustala si
według stanów odpowiednio aktywów i zobowi za oraz kursów, cen i
warto ci okre lonych w Momencie Wyceny z bie cego Dnia Wyceny. W
okresie obejmuj cym sprawozdanie finansowe, od 1 stycznia do 30
czerwca 2010 roku, Moment Wyceny był wyznaczony był przez
Towarzystwo na godz. 23.59.
2. Warto ć aktywów netto funduszu jest równa warto ci wszystkich aktywów
funduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowi zania funduszu w
Dniu Wyceny.
3. Warto ć aktywów netto funduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w
dniach, w których odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
4. Warto ć aktywów netto funduszu na jednostk uczestnictwa danej
kategorii w Dniu Wyceny jest równa warto ci aktywów netto przypadaj c
na dan kategori jednostek uczestnictwa podzielonej przez liczb
Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, ustalon na podstawie Rejestru
Uczestników w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.
5. Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa danej kategorii w Dniu
Wyceny po Cenie równej Warto ci Aktywów Netto na Jednostk
Uczestnictwa danej kategorii i wyznaczonej zgodnie z zasad opisan , w
pkt.4.
2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWO CI
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku Fundusz nie
dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowo ci.
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NOTA-2 NALE NO CI FUNDUSZU
Z tytułu dywidendy
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
NOTA OBJA NIAJ CA- NALE NO CI ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
647
60

-

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowi zania:
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
z tytułu zobowi za wobec TŻI
z tytułu rezerwy na wiadczenia
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
NOTA OBJA NIAJ CA - ZOBOWI ZANIA ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
6
195
392
12
367
12

0
114
433
27
396
9

NOTA-4 I.STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH
Waluta
BANKOWYCH I NA RACHUNKACH W
DOMACH MAKLERSKICH
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DB SECURITIES S.A.
DZ BANK POLSKA S.A.

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

PLN
PLN
PLN

Waluta

Warto ć na 30.06.2010 w walucie I. STRUKTURA RODKÓW
sprawozdania finansowego w
PIENI NYCH NA RACHUNKACH Waluta
tys.
BANKOWYCH

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

67
3 547
4 200

7 814
67 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
3 547 DB SECURITIES S.A.
4 200 DZ BANK POLSKA S.A.

II. REDNI W OKRESIE
Warto ć na 30.06.2010 w walucie SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
sprawozdania finansowego w
UTRZYMYWANYCH W CELU
tys.
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
NOTA OBJA NIAJ CA - RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

7 814

472

PLN

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH

Warto ć na dzie
bilansowy w
walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty rodków pieni nych w
podziale na ich rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
terminowe w KDPW

-

7 814

Warto ć na dzie
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

-

Waluta

243
2 596
6 800

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH
III. Ekwiwalenty rodków
pieni nych w podziale na ich
rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
- terminowe w KDPW

9 639
243
2 596
6 800

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
w danej walucie w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

7 814 301
14

Warto ć na 30.06.2010 w walucie
sprawozdania finansowego w
tys.

PLN
PLN
PLN

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

9 639
PLN
CZK

9 639
-

9 639
-

Warto ć na dzie
Warto ć na
bilansowy w
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.
finansowego w tys.

-

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
Nota 5 - Ryzyka
1) Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze
stopy procentowej
Ryzyko warto ci godziwej wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest z istnieniem
odwrotnej zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a warto ci ,
zerokuponowych papierów dłu nych, obligacji ze stałym kuponem lub warto ci
instrumentów dłu nych okre lonych w § 25 1.2 rozporz dzenia z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych z kuponem
opartym na stopie procentowej.
Kategoria bilansowa
Obligacje stałokuponowe Skarbu Pa stwa
Obligacje zerokuponowe Skarbu Pa stwa
RAZEM:

Udział w aktywach
Funduszu
53,42 %
3,79%
57,21 %

b) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem przepływów rodków pieni nych
wynikaj cym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów rodków pieni nych wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest
z istnieniem zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a wielko ci przepływów
finansowych (kuponów) wynikaj cych z faktu posiadania zmiennokuponowych papierów
dłu nych.
Kategoria bilansowa
Obligacje zmiennokuponowe Skarbu Pa stwa
RAZEM:

Udział w aktywach
Funduszu
5,43 %
5,43%

2) Poziom obci enia aktywów i zobowi za
funduszu ryzykiem kredytowym,
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) kwoty odzwierciedlaj ce maksymalne obci enie ryzykiem kredytowym na
dzie bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowi zków, przy czym w opisie nie uwzgl dnia si warto ci godziwych
dodatkowych zabezpiecze .
Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem kredytowym okre lony jest
przez procentowy udział papierów dłu nych Skarbu Pa stwa, przedsi biorstw, depozytów
bankowych, transakcji sprzeda y z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back) oraz transakcji
na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Na poziom ryzyka kredytowego decyduj cy wpływ ma kondycja finansowa emitentów
papierów warto ciowych, banków przyjmuj cych depozyty oraz kontrahentów w
transakcjach, w których druga strona przyjmuje na siebie pewne zobowi zania finansowe.
Sytuacja finansowa powy szych podmiotów mo e być oceniana na podstawie
przyznanych im, przez instytucje wyspecjalizowane w tego rodzaju działalno ci, ratingów
kredytowych. W przypadku funduszu DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego
Deutsche Bank Group
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wszystkie podmioty (emitenci, banki, kontrahenci) posiadaj ratingi na poziomie
inwestycyjnym („Investment żrade”), tzn. min. BBB- wg. Agencji Standard&Poors.
Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe
Dłu ne papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
RAZEM:

Warto ć w tys.
PLN
4 200
158 005
162 205

Udział w
aktywach
1,67%
62,64%
64,31%

b) wskazanie istniej cych przypadków znacz cej koncentracji ryzyka kredytowego
w poszczególnych kategoriach lokat
Kategoria bilansowa
Dłu ne papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
RAZEM:

Warto ć w tys.
PLN
158 005
158 005

Udział w
aktywach
62,64%
62,64%

3) Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem walutowym, ze
wskazaniem
przypadków znacz cej
koncentracji
ryzyka walutowego w
poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem walutowym okre lony jest przez
procentowy udział aktywów (papierów warto ciowych, instrumentów rynku pieni nego,
depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o
pozycj walutow uzyskan przez u ycie instrumentów pochodnych w aktywach netto
funduszu.
Pozycja walutowa
Akcje nominowane w walutach obcych
RAZEM:

Udział w aktywach Funduszu
1,94 %
1,94%

4) Ryzyko płynno ci
Ryzyko płynno ci jest definiowane jako ryzyko, i Żundusz nie b dzie w stanie wygenerować
dostatecznych rodków pieni nych niezb dnych do wykonania swoich zobowi za w
terminach ich wymagalno ci lub te zbycie aktywów nast pi na warunkach istotnie
niekorzystnych dla Funduszu.
Z uwagi na fakt, i jednostki uczestnictwa Żunduszu mog być odkupywane codziennie,
polityk Żunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu rodków pieni nych oraz
codzienne monitorowanie płynno ci. Zgodnie z polityk Żunduszu, kierownictwo Towarzystwa
okre la limity płynno ci oraz dokonuje okresowej ich analizy.
Żundusz inwestuje w składniki lokat o du ej płynno ci oraz składniki lokat, które nie s
przedmiotem obrotu na aktywnych rynkach i które charakteryzuj si nisk płynno ci . Istnieje
ryzyko, i Żundusz mo e nie być w stanie zbyć w krótkim terminie składników lokat, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w warto ci odpowiadaj cej ich oszacowanej warto ci
godziwej, jak te mo e nie być w stanie podj ć odpowiednich działa w odpowiedzi na
zaistniałe okoliczno ci takie, jak na przykład podwy szenie ryzyka kredytowego emitenta.
W okresie obj tym sprawozdaniem finansowym Żundusz nie zawieszał zbywania jednostek
uczestnictwa.
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NOTA-6 INSTRUMENTY
POCHODNE

Typ zaj tej
pozycji

Rodzaj instrumenty Cel otwarcia Warto ć
Warto ć przyszłych
pochodnego
pozycji
otwartej pozycji strumieni pieni znych

Terminy przyszłych
strumieni pieni nych

(Nie dotyczy)
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
NOTA OBJA NIAJ CA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
Kwota b daca podstaw
przyszłych płatno ci

Termin zapadalno ci (wygasni cia)
instrumentu pochodnego

Termin wykonania
instrumentu pochodnego

NOTA OBJA NIAJ CA -TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU ŻUNDUSZU LUB DRUżIEJ STRONY DO ODKUPU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU SI FUNDUSZU LUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU
Transakcje przy zobowi zaniu si drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na fundusz praw własno ci i
ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na fundusz praw
własno ci i ryzyk

Warto ć na dzie bilansowy
30.06.2010 w tys. zł

Warto ć na dzie bilansowy
31.12.2009 w tys. zł

Transakcje przy zobowi zaniu si funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Nale no ci z tytułu papierów warto ciowych po yczonych od funduszu w trybie
przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
Zobowi zania z tytułu papierów wartosciowych po yczonych przez fundusz w
trybie przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

(Nie dotyczy)

NOTA-8 I.ZACI GNI TE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu
udzielaj cego kredytu
(po yczki)

Siedziba

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH WYKORZYSTANIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU

Kwota kredytu/po yczki w chwili zaci gni cia
tys.

kwota w
walucie

jednostka

Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty
waluta

procentowy udział tys.
w aktywach

kwota w
walucie

jednostka

( NIE DOTYCZY)

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH UDZIELENIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU
Kwota kredytu/po yczki w chwili udzielenia

Siedziba
tys.

kwota w
walucie

jednostka

waluta

(NIE DOTYCZY)
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
NOTA OBJA NIAJ CA - KREDYTY I PO YCZKI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warunki
oprocentowania
procentowy udział
w aktywach

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Warunki
oprocentowania
waluta

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

NOTA-9

I.WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostka

waluta

30.06.2010 waluta

31.12.2009

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walut sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego

Razem

w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.

USD
CZK

1 089
3 012

rodki pieni

ne na rachunku w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.

USD
CZK

321
18 717

rodki pieni

ne na rachunku w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.
w tys.

USD
CZK

1 089
3 012
4 101

CZK
USD

1 380
1 215

CZK
USD

8 881
426

CZK
USD

1 380
1 215
2 595

II. DODATNIE I UJEMNE RÓ NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat
Akcje
rodki pieni

ne i ich ekwiwalenty

III. REDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZ DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010
Pozostałe pozycje bilansu s denominowane w złotych polskich
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
NOTA OBJA NIAJ CA - WALUTY I RÓ NICE KURSOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane Niezrealizowane
361
-

kurs w stosunku
do zł
waluta
0,1609 CZK
3,3946 USD

za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane
18
33
34
-

-

Warto ć zrealizowanego
NOTA-10 I.ZREALIZOWANY I
zysku (straty) ze zbycia
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA lokat w tys. za okres
LOKAT
01.01.2010 do 30.06.2010
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w
1 694
tym:
dłu ne papiery warto ciowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dłu ne papiery warto ciowe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2010 do
30.06.2010

Warto ć zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys. za okres
01.01.2009 do 31.12.2009

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2009 do
31.12.2009

-1 896

-4 945

32 287

-297

983

-318

-1 177

-

29
29

-362
-362

-94
-80

Warto ć w okresie
sprawozdawczymw tys.

I. Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe

Żundusz nie dokonywał
dystrybucji dochodów

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
NOTA OBJA NIAJ CA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warto ć w okresie
Udział w aktywach w
sprawozdawczym w tys. dniu wypłaty

I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów
niepublicznych:
Żundusz nie dokonywał dystrybucji przychodów

Udział w aktywach netto Wpływ na warto ć
w dniu wypłaty
aktywów w tys.

NOTA 11 - WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Cz
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
NOTA OBJA NIAJ CA - KOSZTY ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

ć stała wynagrodzenia

Warto ć za okres od
01.01.2010 do 30.06.2010

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 31.12.2009
2 290

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 30.06.2009
4 457

2 128

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O
JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Warto ć aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Warto ć aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
NOTA OBJA NIAJ CA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
30.06.2010

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

251 641

247 944

236 064

399 103

21,82

21,60

18,78

22,72

21,82
20,97
21,98
22,34

21,60
20,88
21,77
22,06

18,78
18,30
18,98
19,17

22,72
22,49
22,93
23,06

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
INFORMACJA DODATKOWA
1) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH DOTYCZ CYCH LAT
UBIEżŁYCH, UJ TYCH W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM ZA BIE CY
OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie
zarejestrowano znacz cych zdarze
dotycz cych lat ubiegłych uj tych w
sprawozdaniu finansowym za bie cy okres.
2) INFORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST PIŁY PO DNIU
BILANSOWYM,
A
NIEUWZżL DNIONYCH
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
Po zako czeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2010 roku nie
wyst piły takie zdarzenie, które nie zostały uj te w sprawozdaniu finansowym.
3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJA NIENIE RÓ NIC, POMI DZY DANYMI
UJAWNIONYMI
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
I
W
PORÓWNYWALNYCH
DANYCH
ŻINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZ DZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI ŻINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły si ró nice pomi dzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
4) DOKONANE KOREKTY BŁ DÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY,
TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW ŻINANSOWYCH NA
SYTUACJ MAJATKOW I ŻINANSOW , PŁYNNO Ć ORAZ WYNIK Z
OPERACJI I RENTOWNO Ć ŻUNDUSZU.
a) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki informowania
uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa
Funduszu.
b) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki zawieszenia w
dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa Żunduszu.
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c) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki nierozliczenia si
transakcji zawieranych przez Fundusz.
5) KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI
Sprawozdanie na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone przy zało eniu
kontynuacji działalno ci przez Żundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Na dzie sprawozdawczy nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie
kontynuowania działalno ci Żunduszu.

Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
PŁYNNA LOKATA PLUS
RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGL DU ORAZ RÓDROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

DWS Polska TFI S.A.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
NIP: 525-19-75-517
Tel. +48 22 579 97 00
Fax +48 22 579 97 01

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PŁYNNA LOKATA PLUS
WPROWADZENIE
1)

FUNDUSZ

Nazwa i typ Funduszu:
DWS Polska Żundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata Plus.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym.
W dniu 21 czerwca 2000 r. Komisja Papierów Warto ciowych i żiełd wydała decyzj
nr DFN-409/11-24/00 o utworzeniu DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Rynku Pieni nego Plus.
Fundusz Rynku Pieni nego Plus został wpisany do rejestru funduszy
inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny w Rejestrowym S dzie
Okr gowym w Warszawie w dniu 24 sierpnia 2000 roku pod numerem RŻi75.
W dniu 14 czerwca 2005 roku na podstawie decyzji Komisji Papierów Warto ciowych
i żiełd, DWS Polska Żundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieni nego Plus zmienił
nazw na DWS Polska Żundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata Plus.
Żundusz został utworzony na czas nieokre lony.
Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Żunduszu jest wzrost warto ci Aktywów Żunduszu w wyniku
wzrostu warto ci lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie głównie w
instrumenty finansowe rynku pieni nego, których termin zapadalno ci lub okres
odsetkowy nie przekracza jednego roku, charakteryzuj ce si dodatkowo niskim
poziomem ryzyka.
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Żundusz nie gwarantuje osi gni cia zało onego celu.
Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Zgodnie z Ustaw o funduszach inwestycyjnych i Statutem Żundusz mo e lokować
aktywa w:
1. Papiery warto ciowe,
2. Instrumenty rynku pieni nego,
3. Depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,
4. Instrumenty pochodne,
5. Transakcje terminowe,
6. Jednostki uczestnictwa,
7. Certyfikaty inwestycyjne,
8. Zagraniczne tytuły uczestnictwa.
Specjalizacja funduszu:
Żundusz Płynna Lokata Plus lokuje aktywa głównie w krótkoterminowe instrumenty
finansowe o niskim poziomie ryzyka.
Żundusz polecany jest szczególnie inwestorom instytucjonalnym, poszukuj cym
mo liwo ci lokowania wolnych rodków firmy, ceni cym bezpiecze stwo i płynno ć
inwestycji przy jednoczesnej mo liwo ci osi gni cia stopy zwrotu powy ej
rentowno ci lokat bankowych.
1. Nie mniej ni 80% Aktywów Netto Żunduszu jest lokowane w dłu ne papiery
warto ciowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalno ci lub
okres odsetkowy nie przekracza jednego roku.
2. Żundusz mo e nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wył cznie
w drodze wykorzystania prawa, przysługuj cego Żunduszowi w zwi zku z
posiadaniem dłu nego papieru warto ciowego.
3. Przy doborze lokat Fundusz zmierzaj c do realizacji celu, dla którego został
utworzony, bierze pod uwag nast puj ce kryteria:
a. W odniesieniu do wszystkich lokat:
i. Ocena
perspektyw
ekonomicznych
emitenta,
przy
szczególnym uwzgl dnieniu spodziewanej dynamiki rozwoju,
pozycji rynkowej, bran y, produktów, polityki wypłat dywidend i
wzrostu wyników finansowych,
ii. Kształtowanie
si
głównych
wska ników
aktywno ci
gospodarczej, stabilno ci cenowej
i poziomu stóp
procentowych, z uwzgl dnieniem wpływu tych parametrów na
zachowanie si cen instrumentów finansowych,
iii. Ocena mo liwo ci wzrostu lub ryzyka spadku ceny papieru
warto ciowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny,
iv. Płynno ć dokonywanej lokaty w tym relacji do płynno ci innych
lokat Funduszu,
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v. Mo liwo ć zabezpieczenia lokaty pod wzgl dem ryzyka utraty
jej warto ci,
vi. Ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
vii. Spełnienie zasady dywersyfikacji lokat,
b. Przy zawieraniu umów, których przedmiotem s
instrumenty
pochodne, Żundusz kieruje si :
i. Rodzajem instrumentu bazowego,
ii. Stosunkiem ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do
jego ceny rynkowej,
iii. Płynno ci instrumentu pochodnego,
iv. Terminem wyga ni cia(rozliczenia) instrumentu pochodnego,
v. Sposobem rozliczenia instrumentu pochodnego,
vi. Ocen perspektyw zmian warto ci instrumentu bazowego,
vii. Spodziewanym kształtowaniem si ró nicy pomi dzy wycena
rynkow instrumentu pochodnego a warto ci instrumentu
bazowego,
viii. Wiarygodno ci finansow strony umowy.
Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegaj lokaty
Funduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i dywersyfikacji lokat zostały zawarte w
art. 8 Statutu Funduszu.
2)

ORGAN FUNDUSZU – TOWARZYSTWO DWS POLSKA

Firma, siedziba i adres Towarzystwa
Firma:
Siedziba:
Adres:
NIP
REGON

DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Warszawa
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
525-19-75-517
012812088

Towarzystwo powstało z przekształcenia DWS Polska Towarzystwa Żunduszy
Powierniczych S.A. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa z dnia 3 lipca 1998 roku a
odpowiednie zmiany Statutu zostały zarejestrowane w s dzie w dniu 6 sierpnia 1998
roku .
DWS Polska TŻI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsi biorców
prowadzonym przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział żospodarczy
Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem KRS 0000065346.
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Podmiotem dominuj cym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service żmbH z
siedzib we Żrankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy.
Kapitał akcyjny DWS Polska TŻI S.A. na dzie sporz dzenia półrocznego
sprawozdania finansowego Żunduszu na dzie 30 czerwca 2010 roku wynosi
25 000 000,00 PLN i dzieli si na 2 500 000 akcji zwykłych o warto ci nominalnej
10,00 PLN ka da.
3)

OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIE BILANSOWY

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 czerwca 2010 roku.
Dniem bilansowym jest 30.06.2010 roku.
Sprawozdanie obejmuje nast puj ce dane porównywalne:
a) Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
b) Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku
oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku,
c) Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okres sprawozdawczy od 1
stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
4)

KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI

Sprawozdanie zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez
Żundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
W dniu 24 wrze nia 2009 roku Towarzystwo zło yło do KNŻ wniosek o udzielenie
zgody na poł czenie Żunduszu DWS Polska Płynna Lokata Plus – jako funduszu
przejmowanego, z DWS Polska ŻIO Płynna Lokata – jako Żunduszu przejmuj cego.
Do dnia sporz dzenia niniejszego sprawozdania KNŻ nie udzieliło zgody na
poł czenie.
Na dzie sprawozdawczy nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie
kontynuowania działalno ci Żunduszu.
5)

BIEGŁY REWIDENT

Biegłym Rewidentem, który dokonał przegl du prezentowanego sprawozdania
finansowego DWS Polska Żunduszu Inwestycyjnego Otwartego Płynna Lokata Plus
obejmuj cego pierwsze półrocze 2010 roku jest KPMż Audyt sp. z o.o., z siedzib w
Warszawie przy ul. Chłodnej 51.
6)

CHARAKTERYSTYKA
PRZEZ FUNDUSZ

JEDNOSTEK

UCZESTNICTWA

ZBYWANYCH

Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
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Jednostki uczestnictwa kategorii A s zbywane przez Żundusz osobom fizycznym,
osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci
prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które mog zawierać umowy.
Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i reprezentacji Żunduszu Wynagrodzenie
w wysoko ci nie wy szej ni 1,4 % redniej Warto ci Aktywów Netto Żunduszu,
przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku. Żundusz mo e
wypłacać Uczestnikom Żunduszu posiadaj cym Jednostki Uczestnictwa kategorii A
wiadczenie, o którym mowa w art. 10 Statutu Żunduszu.
Przy zbyciu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie jest pobierana
opłata manipulacyjna.
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SKŁADNIKI LOKAT
Dłu ne papiery warto ciowe
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA żŁÓWNA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.
35 480

30.06.2010
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.
35 892

Procentowy udział Warto ć według
w aktywach
ceny nabycia w
ogółem
tys.
91,18%

41 112

31.12.2009
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.
42 018

Procentowy udział
w aktywach
ogółem
97,95%

DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby
emitenta

Termin wykupu

Warunki
oprocentowania

Warto ć
nominalna

O terminie wykupu do 1 roku:

OK0710

DS1110

PS0511

PL0000105078

PL0000101937

PL0000104287

AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU

PL0000005278

04 SIERPNIA 2010 ROKU

PL0000005286

11 SIERPNIA 2010 ROKU

PL0000005294

15 WRZE NIA 2010 ROKU

PL0000005344

19 STYCZNIA 2011 ROKU

PL0000005526

23 LUTEGO 2011 ROKU

PL0000005575

16 MARCA 2011 ROKU

PL0000005609

23 MARCA 2011

PL0000005617

NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM

O terminie wykupu powy ej 1 roku:

PL0000104659

AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

16 050

33 977

34 425

14 000
14 000

14 216
14 216

14 265
14 265

87,45%
36,24%
36,24%

POLSKA

25-07-2010

(NIE DOTYCZY)

3 500

3 500

3 344

3 492

8,87%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

24-11-2010

6,00

5 500

5 500

5 759

5 745

14,60%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

24-05-2011

4,25

5 000

5 000

5 113

5 029

12,77%

2 050
2 050

19 761
19 761

20 160
20 160

51,21%
51,21%

(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)

SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA

POLSKA

28-07-2010

(NIE DOTYCZY)

1 500

150

1 457

1 495

3,80%

POLSKA

04-08-2010

(NIE DOTYCZY)

3 500

350

3 365

3 486

8,86%

POLSKA

11-08-2010

(NIE DOTYCZY)

3 500

350

3 362

3 483

8,85%

POLSKA

15-09-2010

(NIE DOTYCZY)

500

50

484

496

1,26%

POLSKA

19-01-2011

(NIE DOTYCZY)

1 000

100

962

979

2,49%

POLSKA

23-02-2011

(NIE DOTYCZY)

1 500

150

1 443

1 463

3,72%

POLSKA

16-03-2011

(NIE DOTYCZY)

5 000

500

4 813

4 864

12,36%

POLSKA

23-03-2011

(NIE DOTYCZY)

4 000

Obligacje
Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

PS0412

Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

Bony skarbowe
Nienotowane na rynku aktywnym
28 LIPCA 2010 ROKU

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

Liczba

Obligacje
Aktywny rynek - alternatywny system obrotu
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

25-04-2012

4,75

1 450

400

3 875

3 894

1 450

1 503

1 467

1 450
1 450

1 503
1 503

1 467
1 467

9,89%
3,73%
3,73%
3,73%

1 450

1 503

1 467

3,73%

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA DODATKOWA - SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Warto ć według wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach
ogółem

DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE

52

0,13%

DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE

52

0,13%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
BILANS
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

BILANS
Aktywa
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Nale no ci
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
dłu ne papiery warto ciowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
dłu ne papiery warto ciowe
Zobowi zania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wpłacony - kategoria A
Kapitał wypłacony
Kapitał wypłacony - kategoria A
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat

30.06.2010

31.12.2009
39 367
3 102
373
15 732
15 732
20 160
20 160
50
39 317
-165 809
4 885 225
4 885 225
-5 051 034
-5 051 034
204 978
222 832

42 897
879
13 752
13 752
28 266
28 266
49
42 848
-161 574
4 879 372
4 879 372
-5 040 946
-5 040 946
204 268
222 143

-17 854

-17 875

148

154

39 317

42 848

249 488,957
157,59

276 498,090
154,96

Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Liczba jednostek uczestnictwa
Warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A

Kategorie jednostek uczestnictwa

Liczba na dzie 30.06.2010

Liczba na dzie 31.12.2009

249 488,957

276 498,090

Warto ć aktywów netto na
Warto ć aktywów netto na
jednostk uczestnictwa na dzie
jednostk uczestnictwa na dzie
30.06.2010
31.12.2009
157,59
154,96

Bilans nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
finansowego.

ć sprawozdania
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
( w tysi cach złotych, z wyj tkiem wyniku z operacji przypadajacego na jednostk uczestnictwa )
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Przychody odsetkowe
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Pozostałe, w tym:
Koszty wiadcze
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)

01.01.2010-30.06.2010

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w
tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wynik z operacji

Kategoria jednostek uczestnictwa
Wynik z operacji przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa
KATEGORIA A

825
825
136
116
0
20
18
136
689

01.01.2009-31.12.2009
4 628
4 628
624
485
1
138
133
624
4 004

01.01.2009-30.06.2009
3 430
3 430
429
326
0
103
100
429
3 001

15

-16 140

-16 188

21
0

-28 375
-

-28 306
0

-6
0
704

12 235
-12 136

12 118
0
-13 187

Wynik z operacji
przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa
2,63
2,63

Wynik z operacji
przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa
-13,82
-13,82

Wynik z operacji
przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa
-16,67
-16,67

Rachunek wyniku z operacji nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
sprawozdania finansowego.

ć
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana warto ci aktywów netto
Warto ć aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

42 848
704
689
21

196 450
-12 136
4 004
-28 375

-6
704

12 235
-12 136

-4 235

-141 466

5 853

85 029

-10 088
-3 531

-226 495
-153 602

Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

39 317

42 848

rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Liczba jednostek uczestnictwa narastaj co od pocz tku
działalno ci funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

41 699

92 981

-27 009,133
37 341,225
64 350,358
-27 009,133

-887 421,960
543 053,103
1 430 475,063
-887 421,960

249 488,957
34 513 429,196
34 263 940,239
249 488,957

276 498,090
34 476 087,971
34 199 589,881
276 498,090

154,96

168,78

157,59

154,96

3,42%

-8,19%

154,93
04/01/2010

152,11
30/06/2009

157,59
30/06/2010

169,41
29/01/2009

157,59
30/06/2010

154,96
31/12/2009

0,56%

0,52%

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powi kszenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

Zmiana warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
bie cego okresu sprawozdawczego
procentowa zmiana warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
minimalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
maksymalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
data wyceny
Procentowy udział kosztów funduszu w redniej warto ci
aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
PŁYNNA LOKATA PLUS
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWO CI
1)

OPIS, W TYM:
A/

PRZYJ TE ZASADY RACHUNKOWO CI

Sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Płynna
Lokata Plus obejmuj ce okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku zostało
sporz dzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o
rachunkowo ci (Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z pó niejszymi zmianami) oraz
zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Żinansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w
sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2007
r, nr.249, poz.1859).
Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1. Sprawozdanie finansowe sporz dza si w j zyku polskim i walucie
polskiej.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s w tys.
złotych, za wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
3. Na dzie bilansowy ustala si wynik z operacji Żunduszu, obejmuj cy:
a. Przychody z lokat netto – stanowi ce ró nic pomi dzy
przychodami z lokat i kosztami Funduszu netto,
b. Zrealizowany zysk/strat ze zbycia lokat i niezrealizowany
zysk/strat z wyceny lokat.
4. Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje:
a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b. Zestawienie lokat
c. Bilans,
d. Rachunek wyniku z operacji
e. Zestawienie zmian w aktywach netto,
f. Noty obja niaj ce,
g. Informacj dodatkow ,
5. Sprawozdanie finansowe na dzie 30 czerwca 2010 roku obejmuje
nast puj ce dane porównywalne:
a. Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
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b. Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2009 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
roku,
c. Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres
sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009
roku.
Warto ci szacunkowe
Sporz dzanie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa dokonania
subiektywnych ocen, estymacji i przyj cia zało e wpływaj cych na stosowane
zasady rachunkowo ci oraz na prezentowane warto ci aktywów i pasywów oraz
kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane s w oparciu o dost pne dane
historyczne, dane mo liwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych
czynników uwa anych za wła ciwe w danych okoliczno ciach. Stanowi one
podstaw do oszacowania warto ci bilansowych aktywów i zobowi za , których nie
da si okre lić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny pochodz cej z aktywnego
rynku.
Szacunki i zało enia stanowi ce ich podstaw podlegaj okresowym przegl dom.
Korekty w szacunkach s rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany
szacunku, je eli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano
zmiany i okresach przyszłych, je li korekta wpływa zarówno na bie cy, jak i przyszłe
okresy.
Szacunki dokonane na dzie bilansowy uwzgl dniaj parametry z tego dnia i poziom
ryzyka na ten dzie . Bior c pod uwag zmienno ć otoczenia gospodarczego istnieje
niepewno ć w zakresie dokonanych szacunków.
Poni ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy
sporz dzeniu sprawozdania finansowego Żunduszu.
Składniki lokat wyceniane w warto ci godziwej
Warto ć godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek ustalana
jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu b d przy zastosowaniu
innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny s okresowo
oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny s testowane i zatwierdzane
przed u yciem. W miar mo liwo ci w modelach wyceny wykorzystywane s
wył cznie dane mo liwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
kierownictwo musi korzystać z oszacowa . Zmiany przyj tych zało e i szacunków
mog mieć wpływ na wykazywane warto ci godziwe składników lokat.
Składniki lokat wyceniane metod zamortyzowanego kosztu oraz innymi
metodami
Na dzie 30 czerwca 2010 roku 51,21% aktywów netto Żunduszu zostało
wycenionych w sposób inny ni w oparciu o kurs ustalony na aktywnym rynku tj.
metod zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie warto ci godziwej przy
Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzie 31 grudnia 2009 roku odpowiednio
65,97%). Wyst puje istotna niepewno ć, i dla takich aktywów wyceny uj te w
sprawozdaniu finansowym mog ró nić si znacz co od warto ci, jakie zostałby
wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. Zdaniem kierownictwa warto ci
bilansowe wszystkich istotnych składników aktywów s mo liwe do odzyskania.
Ujmowanie w ksi gach rachunkowych informacji i operacji dotycz cych
Funduszu
1. Ksi gi Żunduszu s prowadzone w walucie polskiej.
2. Operacje dotycz ce Żunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
okresie, którego dotycz .
3. Zapisy w ksi gach rachunkowych Żunduszu dokonywane s na podstawie
dowodów ksi gowych. Operacje dotycz ce poszczególnych składników
aktywów i pasywów Żunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
dniu zawarcia transakcji.
4. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Żundusz ujmuje si w
ksi gach rachunkowych Żunduszu w dacie zawarcia umowy.
5. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Żundusz w dniu wyceny po
momencie wyceny, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia
zawarcia transakcji w momencie wyceny, Towarzystwo ujmowało si w
dacie zawarcia umowy, ale uwzgl dnia w najbli szej wycenie aktywów
Żunduszu i ustaleniu jego zobowi za . W poprzednim okresie
sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 maja 2009 roku,
moment wyceny wyznaczony był na godz.12:00. Od dnia 1 czerwca 2009
roku Towarzystwo dokonało zmiany i przesun ło ten moment na
godz.23:59. W okresie obj tym sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia 2010
roku do 30 czerwca 2010 roku, moment wyceny wyznaczony był przez
Towarzystwo na godz. 23:59.
6. Nabyte składniki portfela lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych
Żunduszu według ceny nabycia, obejmuj cej prowizj
maklersk .
Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje si według warto ci
równej zeru.
7. Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje si w
cenie nabycia wynikaj cej z ceny nabycia tych składników lokat
wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieni nych.
8. Dłu ne papiery warto ciowe ujmuje si w ksi gach rachunkowych według
warto ci ustalonej w stosunku do ich warto ci nominalnej ł cznie ze
skumulowanymi odsetkami.
9. Zysk lub strat ze zbycia składników lokat Żunduszu wylicza si metod ,,
najdro sze sprzedaje si jako pierwsze’’, polegaj c na przypisaniu
sprzedanym składnikom najwy szej ceny nabycia danego składnika lokat,
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a w przypadku instrumentów wycenianych w wysoko ci skorygowanej
ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, najwy szej bie cej warto ci ksi gowej.
10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje po yczek
papierów warto ciowych s wył czone spod zasady okre lonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje si transakcji zbycia i nabycia
danego składnika lokat, w pierwszej kolejno ci ujmuje si nabycie danego
składnika lokat.
12. Operacje dotycz ce Żunduszu ujmuje si w walucie, w której s
wyra one, a tak e w walucie polskiej, po przeliczeniu według redniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie
uj cia tych operacji w ksi gach rachunkowych Żunduszu.
13. Dniem wprowadzenia do ksi g zmiany kapitału wpłaconego b d kapitału
wypłaconego jest dzie , w którym Żundusz zbył b d odkupił jednostki
uczestnictwa. Na potrzeby okre lenia Warto ci Aktywów Netto na
Jednostk Uczestnictwa w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si
zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego,
zwi zanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
14. Rozchód jednostek uczestnictwa Żunduszu z tytułu ich odkupu nast puje
zgodnie z metod ŻIŻO.
15. W ksi gach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje si odsetki
naliczone od rodków pieni nych i papierów warto ciowych, stosuj c
zasad memoriałow .
16. Przychody z lokat obejmuj w szczególno ci odsetki, oraz dodatnie saldo
ró nic kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci oraz zobowi za w walutach obcych.
17. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek)
wyniku z operacji.
18. Nale no ci i zobowi zania Żunduszu ujmowane s
w kwocie
wymagaj cej zapłaty.
19. Koszty Funduszu obejmuj w szczególno ci ujemne saldo ró nic
kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci, oraz zobowi za w walutach obcych a tak e koszty
limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
20. Koszty Żunduszu ujmowane s w ksi gach w wysoko ci przewidywanej.
W przypadku kosztów operacyjnych tworzy si rezerw na przewidywane
wydatki. Płatno ci z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszaj naliczon
rezerw . Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów nast puje
w okresach miesi cznych.
21. Na potrzeby okre lenia warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si zmian w kapitale
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wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwi zanych z wpłatami lub
wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasad opisan w punkcie 13.
Wycena aktywów i pasywów Funduszu
1. Wycena aktywów netto dokonywana jest w ka dym Dniu Wyceny, który
przypada w dniu, w którym odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
2. Aktywa Żunduszu wycenia si a zobowi zania Żunduszu ustala si w dniu
wyceny oraz na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego, według
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, z zastrze eniem pkt 7
poni ej.
3. Warto ć godziw składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym
akcji, praw do akcji, dłu nych papierów warto ciowych, instrumentów
pochodnych,
certyfikatów
inwestycyjnych,
tytułów
uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic i instrumentów rynku pieni nego Towarzystwo wyznaczało w
oparciu o ostatnie, dost pne kursy o godz. 23.59 w Dniu Wyceny, w
nast puj cy sposób:
a. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według
ostatniego dost pnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z
zastrze eniem, e gdy wycena aktywów funduszu dokonywana
jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamkni cia, a w
przypadku braku kursu zamkni cia - innej, ustalonej przez
rynek warto ci stanowi cej jego odpowiednik, za ostatni
dost pny kurs przyjmuje si ten kurs albo warto ć z Dnia
Wyceny;
b. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacz co
niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto adnej
transakcji - według ostatniego dost pnego w momencie
dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku,
skorygowanego
w
sposób
umo liwiaj cy
uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, zgodnie z
zasadami okre lonymi w ust. 4, z zastrze eniem, e gdy
wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w
dniu wyceny kursu zamkni cia, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten
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4.

5.

6.

7.

kurs albo warto ć z uwzgl dnieniem istotnych zdarze
maj cych wpływ na ten kurs albo warto ć;
c. je eli Dzie Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania
transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dost pnego
w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni cia
ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umo liwiaj cy
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej,
zgodnie z pkt.4
W przypadkach, o których mowa w ust.3 pkt. b i c, w celu wiarygodnego
oszacowania warto ci godziwej Żundusz stosuje nast puj ce
powszechnie uznane metody estymacji, w szczególno ci:
a. Oszacowanie na podstawie oficjalnie wyliczonej przez dany
rynek ceny zamkni cia, lub
b. Oszacowanie na podstawie ostatnich, najlepszych dost pnych
ofert kupna i sprzeda y, przy czym nie jest mo liwe oparcie si
wył cznie na ofertach sprzeda y, lub
c. Oszacowanie na podstawie ceny nieró ni cego si istotnie
składnika lokat, ogłoszonej na aktywnym rynku, lub
d. Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i
porównania z emitentami o zbli onym profilu, których
instrumenty finansowe s notowane na aktywnym rynku, lub
e. Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów
pieni nych z uwzgl dnieniem prognozowanych przepływów
generowanych przez emitenta oraz warto ci rezydualnej, lub
f. Oszacowanie na podstawie innych powszechnie uznanych
metod estymacji.
W przypadku, gdy brak jest stałej mo liwo ci samodzielnego
pozyskiwania przez Żundusz kursów stosowanych do wyznaczania
warto ci godziwej składników lokat notowanych na aktywnym rynku, a
istnieje mo liwo ć wykorzystywania przez Żundusz kursów uzyskiwanych
od wyspecjalizowanych, niezale nych jednostek dokonuj cych wycen
rynkowych, Fundusz wykorzystuje te kursy.
Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach
aktywnych jest rynek, na którym w ci gu ostatniego miesi ca
kalendarzowego odnotowano najwi kszy redni wolumen obrotu tymi
składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest
dokonywany na koniec ka dego kolejnego miesi ca kalendarzowego.
Warto ć składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala si :
a. dłu ne papiery warto ciowe i depozyty w bankach krajowych
lub instytucjach kredytowych, w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
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przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza si
odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów
odsetkowych Funduszu,
b. dłu ne papiery warto ciowe z wbudowanymi instrumentami
pochodnymi – w warto ci godziwej, w szczególno ci w
przypadku dłu nych papierów warto ciowych z wbudowanymi
instrumentami pochodnymi opartymi o stopy procentowe lub
kursy walut – według zdyskontowanych przepływów
pieni nych, okre lonych z uwzgl dnieniem bie cej i
oczekiwanej warto ci instrumentów, o które jest oparty dany
instrument pochodny,
c. instrumenty rynku pieni nego oraz papiery warto ciowe
inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne nieb d ce dłu nymi
papierami warto ciowymi- według warto ci godziwej,
d. instrumenty pochodne - w warto ci godziwej, w szczególno ci
kontrakty terminowe na walut
- według rozlicze
kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z
uwzgl dnieniem
wyceny
metoda
zdyskontowanych
przepływów pieni nych instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
8. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w
warto ci godziwej, do wysoko ci skorygowanej ceny nabycia - warto ć
godziwa wynikaj ca z ksi g rachunkowych stanowi, na dzie
przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia.
9. Nale no ci z tytułu udzielonej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych,
wycenia si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
10. Zobowi zania z tytułu otrzymanej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych, ustala
si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
11. Papiery warto ciowe nabyte przez Żundusz przy zobowi zaniu si drugiej
strony do odkupu wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia umowy
kupna, metod
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Zobowi zania z tytułu zbycia papierów warto ciowych, przy zobowi zaniu
si Żunduszu do odkupu, wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy sprzeda y, metod korekty ró nicy pomi dzy cen odkupu a cen
sprzeda y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
13. Aktywa Żunduszu oraz zobowi zania denominowane w walutach obcych
wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na aktywnym
rynku, a w przypadku, gdy nie s notowane na aktywnym rynku - w
walucie, w której s
denominowane. Aktywa Żunduszu i jego
zobowi zania wykazuje si w walucie polskiej, po przeliczeniu według
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ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski. Warto ć Aktywów Żunduszu notowanych
lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
wylicza kursu, nale y okre lić w relacji do Euro.
14. rodki pieni ne oraz denominowane w złotych nale no ci i zobowi zania
wycenia si w walucie, w której s wyra one, a tak e w walucie polskiej
po przeliczeniu według redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzie , o którym mowa w pkt.3.
Ustalanie warto ci aktywów netto funduszu
1. W Dniu Wyceny aktywa funduszu wycenia si a zobowi zania ustala si
według stanów odpowiednio aktywów i zobowi za oraz kursów, cen i
warto ci okre lonych w Momencie Wyceny z bie cego Dnia Wyceny. W
okresie obejmuj cym sprawozdanie finansowe od 1 stycznia 2010 roku do
30 czerwca 2010 roku Moment Wyceny był wyznaczony na godz. 23.59.
2. Warto ć aktywów netto funduszu jest równa warto ci wszystkich aktywów
funduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowi zania funduszu w
Dniu Wyceny.
3. Warto ć aktywów netto funduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w
dniach, w których odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
4. Warto ć aktywów netto funduszu na jednostk uczestnictwa danej
kategorii w Dniu Wyceny jest równa warto ci aktywów netto przypadaj c
na dan kategori jednostek uczestnictwa podzielonej przez liczb
Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, ustalon na podstawie Rejestru
Uczestników w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.
5. Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa danej kategorii w Dniu
Wyceny po Cenie równej Warto ci Aktywów Netto na Jednostk
Uczestnictwa danej kategorii i wyznaczonej zgodnie z zasad opisan , w
pkt.4.
2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWO CI
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku Fundusz nie
dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowo ci.
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NOTA-2 NALE NO CI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA- NALE NO CI ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
373

-

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowi zania:
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
z tytułu zobowi za wobec TŻI
z tytułu rezerwy na wiadczenia

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - ZOBOWI ZANIA ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
25
25
4
18
3

25
24
22
2

NOTA-4 I.STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH
Waluta
BANKOWYCH I NA RACHUNKACH W
DOMACH MAKLERSKICH
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

Warto ć na 30.06.2010 w walucie I. STRUKTURA RODKÓW
sprawozdania finansowego w
PIENI NYCH NA RACHUNKACH Waluta
tys.
BANKOWYCH

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

PLN

79

879
79

2 050

2 050 DZ BANK POLSKA S.A.

PLN

800

800

1 000

1 000

52

DZ BANK POLSKA S.A.

PLN

BANK PEKAO S.A.

PLN

Waluta

II. REDNI W OKRESIE
Warto ć na 30.06.2010 w walucie SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
sprawozdania finansowego w
UTRZYMYWANYCH W CELU
tys.
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

3 102

83

PLN

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH

Warto ć na dzie
bilansowy w
walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty rodków pieni nych w
podziale na ich rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
terminowe w KDPW

-

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

3 102
52 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

PLN

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

3 102

Warto ć na dzie
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

-

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

3 102 219

Warto ć na 30.06.2010 w walucie
sprawozdania finansowego w
tys.

Waluta

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH
III. Ekwiwalenty rodków
pieni nych w podziale na ich
rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
- terminowe w KDPW

879
PLN

879

879

Warto ć na dzie
Warto ć na
bilansowy w
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.
finansowego w tys.

-

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
Nota 5 - Ryzyka
1) Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze
stopy procentowej
Ryzyko warto ci godziwej wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest z istnieniem
odwrotnej zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a warto ci
zerokuponowych papierów dłu nych, obligacji ze stałym kuponem lub warto ci
instrumentów dłu nych okre lonych w § 25 1.2 rozporz dzenia z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych z kuponem
opartym na stopie procentowej.
Kategoria bilansowa
Obligacje stałookuponowe Skarbu Pa stwa
Obligacje zerokuponowe Skarbu Pa stwa
Bony skarbowe
RAZEM:

Udział w aktywach
Funduszu
31,10 %
8,87 %
51,21 %
91,18 %

b) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem przepływów rodków pieni nych
wynikaj cym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów rodków pieni nych wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest
z istnieniem zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a wielko ci przepływów
finansowych (kuponów) wynikaj cych z faktu posiadania zmiennokuponowych papierów
dłu nych.
Na dzie bilansowy 30 czerwca 2010 roku Żundusz nie posiadał aktywów obci
ryzykiem przepływów rodków pieni nych wynikaj cym ze stopy procentowej.

onych

2) Poziom obci enia aktywów i zobowi za
funduszu ryzykiem kredytowym,
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) kwoty odzwierciedlaj ce maksymalne obci enie ryzykiem kredytowym na
dzie bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowi zków, przy czym w opisie nie uwzgl dnia si warto ci godziwych
dodatkowych zabezpiecze .
Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem kredytowym okre lony jest
przez procentowy udział papierów dłu nych Skarbu Pa stwa, przedsi biorstw, depozytów
bankowych, transakcji sprzeda y z przyrzeczeniem odkupu (sell-by back) oraz transakcji
na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Na poziom ryzyka kredytowego decyduj cy wpływ ma kondycja finansowa emitentów
papierów warto ciowych, banków przyjmuj cych depozyty oraz kontrahentów w
transakcjach, w których druga strona przyjmuje na siebie pewne zobowi zania finansowe.
Sytuacja finansowa powy szych podmiotów mo e być oceniana na podstawie
przyznanych im, przez instytucje wyspecjalizowane w tego rodzaju działalno ci, ratingów
kredytowych. W przypadku funduszu DWS Polska ŻIO Płynna Lokata Plus wszystkie
podmioty (emitenci, banki, kontrahenci) posiadaj ratingi na poziomie inwestycyjnym
(„Investment żrade”), tzn. min BBB- wg. Agencji Standard&Poors.
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Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe
Dłu ne papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
RAZEM:

Warto ć w tys.
PLN
3 050
35 892
38 942

Udział w
aktywach
7,75%
91,18%
98,93%

b) wskazanie istniej cych przypadków znacz cej koncentracji ryzyka kredytowego
w poszczególnych kategoriach lokat
Kategoria bilansowa
Dłu ne papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
RAZEM:

Warto ć w tys.
PLN
35 892
35 892

Udział w
aktywach
91,18%
91,18%

3) Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem walutowym, ze
wskazaniem
przypadków znacz cej
koncentracji ryzyka walutowego w
poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem walutowym okre lony jest przez
procentowy udział aktywów (papierów warto ciowych, instrumentów rynku pieni nego,
depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o
pozycj walutow uzyskan przez u ycie instrumentów pochodnych w aktywach netto
funduszu.
W okresie sprawozdawczym Żundusz nie lokował swoich aktywów w aktywa nominowane w
walutach obcych.
4) Ryzyko płynno ci
Ryzyko płynno ci jest definiowane jako ryzyko, i Żundusz nie b dzie w stanie wygenerować
dostatecznych rodków pieni nych niezb dnych do wykonania swoich zobowi za w
terminach ich wymagalno ci lub te zbycie aktywów nast pi na warunkach istotnie
niekorzystnych dla Funduszu.
Z uwagi na fakt, i jednostki uczestnictwa Żunduszu mog być odkupywane codziennie,
polityk Żunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu rodków pieni nych oraz
codzienne monitorowanie płynno ci. Zgodnie z polityk Żunduszu, kierownictwo Towarzystwa
okre la limity płynno ci oraz dokonuje okresowej ich analizy.
Żundusz inwestuje w składniki lokat o du ej płynno ci oraz składniki lokat, które nie s
przedmiotem obrotu na aktywnych rynkach i które charakteryzuj si nisk płynno ci . Istnieje
ryzyko, i Żundusz mo e nie być w stanie zbyć w krótkim terminie składników lokat, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w warto ci odpowiadaj cej ich oszacowanej warto ci
godziwej, jak te mo e nie być w stanie podj ć odpowiednich działa w odpowiedzi na
zaistniałe okoliczno ci takie, jak na przykład podwy szenie ryzyka kredytowego emitenta.
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NOTA-6 INSTRUMENTY
POCHODNE

Typ zaj tej
pozycji

Rodzaj instrumenty Cel otwarcia Warto ć
Warto ć przyszłych
pochodnego
pozycji
otwartej pozycji strumieni pieni znych

Terminy przyszłych
strumieni pieni nych

(Nie dotyczy)
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
Kwota b daca podstaw
przyszłych płatno ci

Termin zapadalno ci (wygasni cia)
instrumentu pochodnego

Termin wykonania
instrumentu pochodnego

NOTA OBJA NIAJ CA -TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU ŻUNDUSZU LUB DRUżIEJ STRONY DO ODKUPU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU SI FUNDUSZU LUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU
Transakcje przy zobowi zaniu si drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na fundusz praw własno ci i
ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na fundusz praw
własno ci i ryzyk

Warto ć na dzie bilansowy
30.06.2010 w tys. zł

Warto ć na dzie bilansowy
31.12.2009 w tys. zł

Transakcje przy zobowi zaniu si funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Nale no ci z tytułu papierów warto ciowych po yczonych od funduszu w trybie
przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
Zobowi zania z tytułu papierów wartosciowych po yczonych przez fundusz w
trybie przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS

(Nie dotyczy)

NOTA-8 I.ZACI GNI TE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu
udzielaj cego kredytu
(po yczki)

Siedziba

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH WYKORZYSTANIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU

Kwota kredytu/po yczki w chwili zaci gni cia
tys.

kwota w
walucie

jednostka

Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty
waluta

procentowy udział tys.
w aktywach

kwota w
walucie

jednostka

( NIE DOTYCZY)

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH UDZIELENIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU
Kwota kredytu/po yczki w chwili udzielenia

Siedziba
tys.

kwota w
walucie

jednostka

waluta

(NIE DOTYCZY)
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - KREDYTY I PO YCZKI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warunki
oprocentowania
procentowy udział
w aktywach

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Warunki
oprocentowania
waluta

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

NOTA-9

I.WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostka

waluta

30.06.2010 waluta

31.12.2009

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walut sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego

Razem

w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
(NIE DOTYCZY)

rodki pieni

ne na rachunku w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.

rodki pieni

ne na rachunku w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.
w tys.

(NIE DOTYCZY)

II. DODATNIE I UJEMNE RÓ NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłu ne papiery warto ciowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczon odpowiedzialno ci
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic
Wierzytelno ci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomo ci
Statki morskie
Inne
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - WALUTY I RÓ NICE KURSOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

III. REDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZ DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wszystkie pozycje bilansu s denominowane w złotych polskich

(NIE DOTYCZY)

kurs w stosunku
do zł

waluta

za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

(NIE DOTYCZY)

Warto ć zrealizowanego
NOTA-10 I.ZREALIZOWANY I
zysku (straty) ze zbycia
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA lokat w tys. za okres
LOKAT
01.01.2010 do 30.06.2010
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w
19
tym:
dłu ne papiery warto ciowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dłu ne papiery warto ciowe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2010 do
30.06.2010

Warto ć zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys. za okres
01.01.2009 do 31.12.2009

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2009 do
31.12.2009

-6

70

163

19

-6

70

163

2
2

-

-28 445
-28 445

12 072
12 072

Warto ć w okresie
sprawozdawczymw tys.

I. Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe

Żundusz nie dokonywał
dystrybucji dochodów

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warto ć w okresie
Udział w aktywach w
sprawozdawczym w tys. dniu wypłaty

I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów
niepublicznych:
Żundusz nie dokonywał dystrybucji przychodów

Udział w aktywach netto Wpływ na warto ć
w dniu wypłaty
aktywów w tys.

NOTA 11 - WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Cz ć stała wynagrodzenia
Cze ć zmienna wynagrodzenia
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - KOSZTY ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
Warto ć za okres od
01.01.2010 do 30.06.2010

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 31.12.2009
116

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 30.06.2009
485

326

-

-

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O
JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Warto ć aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Warto ć aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
30.06.2010

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

39 317

42 848

196 450

330 214

157,59

154,96

168,78

169,75

157,59
157,59

154,96
154,96

168,78
168,78

169,75
169,75

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
PŁYNNA LOKATA PLUS
DODATKOWE INFORMACJE I OBJA NIENIA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
1) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH DOTYCZ CYCH LAT
UBIEżŁYCH, UJ TYCH W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM ZA BIE CY
OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie
zarejestrowano znacz cych zdarze
dotycz cych lat ubiegłych uj tych w
sprawozdaniu finansowym za bie cy okres.
2) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST PIŁY PO DNIU
BILANSOWYM,
A
NIEUWZżL DNIONYCH
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
Po zako czeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2010 roku nie
wyst piły takie zdarzenie, które nie zostały uj te w sprawozdaniu finansowym.
3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJA NIENIE RÓ NIC, POMI DZY DANYMI
UJAWNIONYMI
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
I
W
PORÓWNYWALNYCH
DANYCH
FINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZ DZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI ŻINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły si ró nice pomi dzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
4) DOKONANE KOREKTY BŁ DÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY,
TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW ŻINANSOWYCH NA
SYTUACJ MAJATKOW I ŻINANSOW , PŁYNNO Ć ORAZ WYNIK Z
OPERACJI I RENTOWNO Ć ŻUNDUSZU.
a. W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki
informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na
jednostk uczestnictwa Żunduszu.
Informacje dotycz ce korekt wyceny aktywów netto na jednostk
uczestnictwa Żunduszu, które wyst piły w okresie poprzednim, zostały
Deutsche Bank Group
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zaprezentowane
w
sprawozdaniach finansowych Funduszu
sporz dzonych na dzie 31 grudnia 2009 roku i za okres od 1 stycznia
2009 roku oraz na dzie 30 czerwca 2009 roku i za okres od 1
stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku.
b. W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki
zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk
uczestnictwa Funduszu.
Informacje dotycz ce przypadków zawieszenia w dokonywaniu
wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa Żunduszu, które
wyst piły w okresie poprzednim, zostały zaprezentowane w
sprawozdaniach finansowych Żunduszu sporz dzonych na dzie 31
grudnia 2009 roku i za okres od 1 stycznia 2009 roku oraz na dzie 30
czerwca 2009 roku i za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca
2009 roku.
c. W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły
nierozliczenia si transakcji zawieranych przez Żundusz.

przypadki

5) KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI
Sprawozdanie na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone przy zało eniu
kontynuacji działalno ci przez Żundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
W dniu 24 wrze nia 2009 roku Towarzystwo zło yło do KNŻ wniosek o udzielenie
zgody na poł czenie Żunduszu DWS Polska Płynna Lokata Plus – jako funduszu
przejmowanego, z DWS Polska ŻIO Płynna Lokata – jako Żunduszu przejmuj cego.
Do dnia sporz dzenia niniejszego sprawozdania KNŻ nie udzieliło zgody na
poł czenie.
Na dzie sprawozdawczy nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie
kontynuowania działalno ci Żunduszu.
6) INNE INŻORMACJE NI WSKAZANE W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM,
KTÓRE MOżŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYN Ć NA OCEN SYTUACJI
MAJ TKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU Z OPERACJI I ICH ZMIAN
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie
nało enia kary pieni nej na DWS Polska Towarzystwo Żunduszy Inwestycyjnych
S.A. nie wpływa na sytuacj finansow i aktywa netto DWS Polska ŻIO Płynna
Lokata Plus.
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DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGL DU ORAZ RÓDROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

DWS Polska TFI S.A.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
NIP: 525-19-75-517
Tel. +48 22 579 97 00
Fax +48 22 579 97 01

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
WPROWADZENIE
1)

FUNDUSZ

Nazwa i typ Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 25 Małych Spółek.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym.
W dniu 10 wrze nia 2002 r. Komisja Papierów Warto ciowych i żiełd wydała decyzj
nr DFI1-4032-11/10-1/02/2492 o utworzeniu DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Top 25 Małych Spółek.
Fundusz Top 25 Małych Spółek został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w
VII Wydziale Cywilnym w Rejestrowym S dzie Okr gowym w Warszawie w dniu 23
pa dziernika 2002 roku pod numerem RŻi 128.
Żundusz został utworzony na czas nieokre lony.
Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Żunduszu jest dynamiczny wzrost warto ci Aktywów Żunduszu w
wyniku wzrostu warto ci lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery
warto ciowe o podwy szonym poziomie ryzyka. Podwy szony stopie ryzyka inwestycji
oznacza, e warto ć Jednostek Uczestnictwa Żunduszu mo e ulegać istotnym
wahaniom w zale no ci od sytuacji rynkowej. Powierzone rodki pieni ne s w
zasadniczej cz ci lokowane w akcje.
Żundusz nie gwarantuje osi gni cia zało onego celu.
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Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Zgodnie z Ustaw o funduszach inwestycyjnych i Statutem Żundusz mo e lokować
aktywa w:
1. Papiery warto ciowe,
2. Instrumenty rynku pieni nego,
3. Depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,
4. Instrumenty pochodne,
5. Transakcje terminowe,
6. Jednostki uczestnictwa,
7. Certyfikaty inwestycyjne,
8. Zagraniczne tytuły uczestnictwa.
Specjalizacja funduszu:
Strategia Żunduszu Top 25 Małych Spółek polega na inwestowaniu aktywów
funduszu w akcje najbardziej atrakcyjnych emitentów z sektora małych i rednich
spółek notowanych na żiełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie. W skład
portfela wchodz
spółki o mocnych fundamentach i ciekawych modelach
biznesowych, reprezentuj ce znaczny potencjał wzrostu zysków i warto ci w długim
czasie.
Fundusz polecany jest szczególnie inwestorom oczekuj cym wysokiego zwrotu z
inwestycji i jednocze nie akceptuj cym ryzyko znacznych waha warto ci jednostki
uczestnictwa, wynikaj cych ze zmian kursów akcji na giełdzie. Inwestor ponosi
ryzyko ogólne, wynikaj ce z sytuacji na wiatowych rynkach finansowych oraz
bie cej koniunktury gospodarczej w Polsce. Ryzyko szczególne, dotycz ce
poszczególnych spółek, jest kontrolowane i obni ane przez dobór spółek oraz
dywersyfikacj portfela.
1. Nie mniej ni 70% Aktywów Netto Żunduszu, z zastrze eniem pkt 2, jest
lokowane w akcje emitentów wchodz cych w skład indeksu DWS MS
publikowanego przez żiełd Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.,
oraz inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa
poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne.
2. W sytuacjach wyst pienia kryzysu gospodarczego, powoduj cego kryzys
systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów pa stwa, zagro enie
bilansu płatniczego, jak równie zjawisko paniki giełdowej w pa stwach lub
regionach, w których Żundusz dokonuje lokat, zwi zanego w szczególno ci z
gwałtownym spadkiem produkcji przemysłowej, dochodu narodowego,
zatrudnienia, kurczenia si mo liwo ci zbytu, spadku cen, obni ania si
dochodów realnych i poziomu ycia-limit, o którym mowa w pkt.1 nie
obowi zuje. W takim przypadku Aktywa Żunduszu, w celu ochrony ich realnej
warto ci, b d lokowane w papiery warto ciowe i instrumenty finansowe o
niskim ryzyku inwestycyjnym.
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3. Przy doborze lokat Żundusz zmierzaj c do realizacji celu, dla którego został
utworzony, bierze pod uwag nast puj ce kryteria:
a. W odniesieniu do wszystkich lokat:
i. Ocena
perspektyw
ekonomicznych
emitenta,
przy
szczególnym uwzgl dnieniu spodziewanej dynamiki rozwoju,
pozycji rynkowej, bran y, produktów, polityki wypłat dywidend i
wzrostu wyników finansowych,
ii. Kształtowanie
si
głównych
wska ników
aktywno ci
gospodarczej, stabilno ci cenowej
i poziomu stóp
procentowych, z uwzgl dnieniem wpływu tych parametrów na
zachowanie si cen instrumentów finansowych,
iii. Ocena mo liwo ci wzrostu lub ryzyka spadku ceny papieru
warto ciowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny,
iv. Płynno ć dokonywanej lokaty w tym relacji do płynno ci innych
lokat Funduszu,
v. Mo liwo ć zabezpieczenia lokaty pod wzgl dem ryzyka utraty
jej warto ci,
vi. Ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
vii. Spełnienie zasady dywersyfikacji lokat,
b. Przy zawieraniu umów, których przedmiotem s
instrumenty
pochodne, Żundusz kieruje si :
i. Rodzajem instrumentu bazowego,
ii. Stosunkiem ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do
jego ceny rynkowej,
iii. Płynno ci instrumentu pochodnego,
iv. Terminem wyga ni cia(rozliczenia) instrumentu pochodnego,
v. Sposobem rozliczenia instrumentu pochodnego,
vi. Ocen perspektyw zmian warto ci instrumentu bazowego,
vii. Spodziewanym kształtowaniem si ró nicy pomi dzy wycena
rynkow instrumentu pochodnego a warto ci instrumentu
bazowego,
viii. Wiarygodno ci finansow strony umowy.
Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegaj lokaty
Funduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i dywersyfikacji lokat zostały zawarte w
art. 8 Statutu Funduszu.
2)

ORGAN FUNDUSZU – TOWARZYSTWO DWS POLSKA

Firma, siedziba i adres Towarzystwa
Firma:

DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

Siedziba:
Adres:
NIP
REGON

Warszawa
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
525-19-75-517
012812088

Towarzystwo powstało z przekształcenia DWS Polska Towarzystwa Żunduszy
Powierniczych S.A. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa z dnia 3 lipca 1998 roku a
odpowiednie zmiany Statutu zostały zarejestrowane w s dzie w dniu 6 sierpnia 1998
roku .
DWS Polska TŻI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsi biorców
prowadzonym przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział żospodarczy
Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem KRS 0000065346.
Podmiotem dominuj cym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service GmbH z
siedzib we Żrankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy.
Kapitał akcyjny DWS Polska TŻI S.A. na dzie sporz dzenia półrocznego
sprawozdania finansowego Żunduszu na dzie 30 czerwca 2010 roku wynosi
25 000 000,00 PLN i dzieli si na 2 500 000 akcji zwykłych o warto ci nominalnej
10,00 PLN ka da.
3)

OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIE BILANSOWY

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 czerwca 2010 roku.
Dniem bilansowym jest 30.06.2010 roku.
Sprawozdanie obejmuje nast puj ce dane porównywalne:
a) Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
b) Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku
oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku,
c) Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okres sprawozdawczy od 1
stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
4)

KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI

Sprawozdanie zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez
Żundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Na dzie sprawozdawczy nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie
kontynuowania działalno ci Żunduszu.

Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

5)

BIEGŁY REWIDENT

Biegły Rewidentem, który dokonał przegl du prezentowanego sprawozdania
finansowego DWS Polska Żunduszu Inwestycyjnego Otwartego Top 25 Małych
Spółek obejmuj cego pierwsze półrocze 2010 roku jest KPMG Audyt sp. z o.o., z
siedzib w Warszawie przy ul. Chłodnej 51.
6)

CHARAKTERYSTYKA
PRZEZ FUNDUSZ

JEDNOSTEK

UCZESTNICTWA

ZBYWANYCH

Żundusz Top 25 Małych Spółek zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A,I i P.
Poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa ró ni
si
wysoko ci
wynagrodzenia za zarz dzanie Żunduszem, pobieranego przez Towarzystwo oraz
podmiotami uprawnionymi do nabywania Jednostek Uczestnictwa. Jednostki
uczestnictwa danej kategorii reprezentuj jednakowe prawa maj tkowe.
Jednostki uczestnictwa kategorii A s zbywane przez Żundusz osobom fizycznym,
osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci
prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które mog zawierać umowy.
Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i reprezentacji Żunduszu Wynagrodzenie
w wysoko ci nie wy szej ni 4 % redniej Warto ci Aktywów Netto Żunduszu,
przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku.
Żundusz mo e wypłacać Uczestnikom Żunduszu posiadaj cym Jednostki
Uczestnictwa kategorii A wiadczenie, o którym mowa w art. 10 Statutu Żunduszu.
Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A mo e być pobrana opłata
manipulacyjna w wysoko ci nie wy szej ni 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa
kategorii A. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie jest pobierana
opłata manipulacyjna.
Jednostki uczestnictwa kategorii I s zbywane przez Żundusz osobom, które zawarły
z Żunduszem umow o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE),
przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii I s zbywane wył cznie za wpłaty
dokonywane w ramach, IKE, je eli umowa o prowadzenie IKE to przewiduje.
Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i reprezentacji Żunduszu Wynagrodzenie
w wysoko ci nie wy szej ni 3,15% redniej Warto ci Aktywów Netto Żunduszu,
przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I w skali roku. Przy zbyciu
Jednostek Uczestnictwa kategorii I mo e być pobrana opłata manipulacyjna w
wysoko ci nie wy szej ni 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii I. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana adna opłata, za
wyj tkiem opłaty karnej okre lonej w Regulaminie IKE za zerwanie Umowy o
prowadzenie IKE przed upływem 12 miesi cy od daty jej zawarcia. Opłata karna nie
mo e być wy sza ni 5% wypłacanych rodków.
Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

Jednostki uczestnictwa kategorii P s zbywane przez Żundusz uczestnikom
Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) i Zakładowych Programów
Systematycznego Oszcz dzania (ZPSO), w ramach, których rodki s gromadzone
w Żunduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii P s zbywane wył cznie za
wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, je eli umowa pomi dzy Żunduszem i
pracodawc to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i reprezentacji
Żunduszu Wynagrodzenie w wysoko ci nie wy szej ni 2,1% redniej Warto ci
Aktywów Netto Żunduszu przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w
skali roku. Przy zbyciu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii P nie jest
pobierana opłata manipulacyjna.

Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SKŁADNIKI LOKAT
Akcje
Prawa do akcji

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA żŁÓWNA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

30.06.2010
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

31.12.2009
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział Warto ć według
w aktywach
ceny nabycia w
ogółem
tys.

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

125 817

115 936

92,13%

111 332

98 555

92,75%

656

906

0,72%

-

-

0,00%

AKCJE
Aktywny rynek - rynek regulowany
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS
S.A.
AGORA S.A.
AMBRA S.A.
AMICA WRONKI S.A.
APATOR S.A.
ARTERIA S.A.
ATM S.A.
BANK HANDLOWY W
WARSZAWIE S.A.
BIOTON S.A.
PPH BOMI S.A.
BRE BANK S.A.
BARLINEK S.A.
Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

CAM MEDIA S.A.
INTER CARS S.A.
CIECH S.A.
CENTRUM KLIMA S.A.
COMP S.A.

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Warto ć według
ceny nabycia w
Kraj siedziby emitenta tys.

Liczba
28 746 495

AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY

GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.

Warto ć według wyceny Procentowy udział w
na dzie bilansowy w tys. aktywach ogółem

121 531

113 477

90,17%

127 316

POLSKA

1 609

1 147

0,91%

77 410

POLSKA

1 981

1 781

1,42%

149 250

POLSKA

900

1 239

0,98%

106 010

POLSKA

1 335

3 869

3,07%

53 995

POLSKA

5

972

0,77%

170 281

POLSKA

2 991

2 072

1,65%

100 000

POLSKA

918

865

0,69%

13 113

POLSKA

844

970

0,77%

14 000 000

POLSKA

3 267

2 800

2,22%

185 000

POLSKA

2 473

2 276

1,81%

10 042

POLSKA

2 603

2 280

1,81%

421 500

POLSKA

1 574

1 669

1,33%

158 122

POLSKA

1 566

1 652

1,31%

9 826

POLSKA

477

625

0,50%

62 603

POLSKA

1 954

1 596

1,27%

138 700

POLSKA

1 534

1 663

1,32%

47 748

POLSKA

4 581

3 261

2,59%

CERAMIKA NOWA GALA S.A.
CP ENERGIA SA
DOM DEVELOPMENT S.A.
ELEKTROBUDOWA S.A.
ELSTAR OILS S.A.
EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.
EMPERIA HOLDING S.A.
ENERGOINSTAL S.A.
ENERżOMONTA -POŁUDNIE S.A.
ES-SYSTEM S.A.
FAM TECHNIKA ODLEWNICZA
S.A.
GANT DEVELOPMENT S.A.
INDYKPOL S.A.
IPOPEMA S.A.
INTEGER.PL S.A.
JUTRZENKA S.A.
Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

COMARCH S.A.

K2 INTERNET
S.A.
ZESPÓŁ
ELEKTROCIEPŁOWNI
WROCŁAWSKICH
KOGENERACJA S.A.
KOELNER S.A.
KOPEX S.A.
KREDYT INKASO S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
9 819
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
199 398
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
450 000
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
62 144
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
17 266
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
120 712
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
142 919
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
27 186
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
17 697
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
499 706
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
139 857
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
975 758
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
154 862
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
9 181
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
91 440
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
16 610
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
278 987
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
57 149
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
15 000
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
52 392
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
71 341
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
221 192
POLSKA

900

777

0,62%

514

596

0,47%

857

765

0,61%

2 065

2 691

2,14%

2 941

2 883

2,29%

795

739

0,59%

1 707

3 081

2,45%

1 594

2 353

1,87%

190

125

0,10%

1 245

2 004

1,59%

915

627

0,50%

6 058

2 439

1,94%

3 003

3 006

2,39%

644

615

0,49%

458

889

0,71%

400

1 179

0,94%

1 141

1 004

0,80%

564

823

0,65%

1 239

1 632

1,30%

609

592

0,47%

1 786

1 279

1,02%

2 674

2 858

2,27%

LENA LIGHTING S.A.
MAKRUM S.A.
MULTIMEDIA POLSKA S.A.
MONDI PACKAGING PAPER
WIECIE S.A.
MOSTOSTAL ZABRZE - HOLDING
S.A.
NEPENTES S.A.
NETIA S.A.
P.A. NOVA S.A.
POLISH ENERGY PARTNERS S.A.
PROJPRZEM S.A.
PAMAPOL S.A.
QUMAK-SEKOM S.A.
RUCH S.A.
SZPG STOMIL SANOK S.A.
SYNTHOS S.A.
STALPROFIL S.A.
Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

żRUPA K TY S.A.

TETA S.A.
TRAKCJA POLSKA S.A.
TUP S.A.
VISTULA & WÓLCZANKA S.A.
WIELTON S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
39 541
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
728 875
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
706 676
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
160 871
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
38 015
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
110 647
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
51 473
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
884 594
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
45 971
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
77 413
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
2 962
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
586 309
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
64 537
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
75 878
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
251 697
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
2 858 389
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
183 702
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
168 115
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
370 131
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
395 081
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
682 758
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
689 107
POLSKA

3 132

4 013

3,19%

7 541

1 363

1,08%

2 866

1 364

1,08%

1 121

1 464

1,16%

2 015

2 671

2,12%

794

377

0,30%

1 322

1 418

1,13%

3 739

4 184

3,32%

1 706

1 603

1,27%

2 046

2 756

2,19%

39

37

0,03%

6 121

3 043

2,42%

716

968

0,77%

1 354

649

0,52%

2 167

2 507

1,99%

2 401

5 117

4,07%

1 766

2 970

2,36%

1 804

2 307

1,83%

1 308

1 547

1,23%

5 062

2 548

2,02%

1 778

1 707

1,36%

2 881

2 880

2,29%

ASSECO SLOVAKIA
Aktywny rynek - alternatywny
system obrotu
ADV.PL

539 863
AKTYWNY RYNEK - ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU

NEW CONNECT

IDH S.A.

539 863

POLSKA

500 000

Nienotowane na rynku aktywnym
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ZAKŁADY PRZEMYSŁU
JEDWABNICZEGO WISTIL S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
10 095
POLSKA
2 533
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
102 126
SŁOWACJA
2 408
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.

NIENOTOWANE NA AKTYWNYM
RYNKU

NIE DOTYCZY

500 000

POLSKA

247

0,20%

2 043

1,62%

1 782

2 429

1,93%

1 782

2 429

1,93%

2 504

30

0,02%

2 504

30

0,02%

PRAWA DO AKCJI

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Aktywny rynek - rynek
regulowany
PRAWA DO AKCJI BRE BANK AKTYWNY RYNEK - RYNEK
S.A.
REGULOWANY

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
ZESTAWIENIE LOKAT
PRAWA DO AKCJI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Kraj siedziby
emitenta

Liczba
4 100

GPW W
WARSZAWIE
S.A.

4 100

POLSKA

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.PLN

Warto ć na dzie
bilansowy w tys.
PLN

Procentowy
udział w
aktywach ogółem

656

906

0,72%

656

906

0,72%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
ZESTAWIENIE LOKAT
żRUPY KAPITAŁOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

żRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
ASSECO POLAND SA

Warto ć na dzie
bilansowy w tys. PLN

Procentowy udział w
aktywach ogółem
4 407

3,50%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
BILANS
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

BILANS
Aktywa
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Nale no ci
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Zobowi zania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wpłacony - kategoria A
Kapitał wpłacony - kategoria I
Kapitał wpłacony - kategoria P
Kapitał wypłacony
Kapitał wypłacony - kategoria A
Kapitał wypłacony - kategoria I
Kapitał wypłacony - kategoria P
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat

30.06.2010

31.12.2009
125 845
8 987
16
116 812
30
676
125 169
97 299
1 123 575
1 114 960
172
8 443
-1 026 276
-1 024 071
-52
-2 153
37 500
-33 597

106 263
7 421
287
97 890
665
1 980
104 283
79 281
1 079 636
1 071 966
161
7 509
-1 000 355
-998 495
-48
-1 812
37 779
-31 653

71 097

69 432

-9 630

-12 777

125 169

104 283

659 771,360
189,72

572 815,786
182,05

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

Liczba na dzie 30.06.2010
635 021,429
466,470
24 283,461

Liczba na dzie 31.12.2009
550 884,902
426,162
21 504,722

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

Warto ć aktywów netto na
jednostk uczestnictwa na dzie
30.06.2010
188,86
198,49
211,82

Warto ć aktywów netto na
jednostk uczestnictwa na
dzie 31.12.2009
181,24
190,19
202,59

Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Liczba jednostek uczestnictwa
Warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa

Bilans nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
finansowego.

ć sprawozdania
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
( w tysi cach złotych, z wyj tkiem wyniku z operacji przypadajacego na jednostk uczestnictwa )
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Ujemne saldo ró nic kursowych
Pozostałe, w tym:
Koszty wiadcze
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w
tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wynik z operacji

Kategoria jednostek uczestnictwa
Wynik z operacji przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-30.06.2009

461
328
133
2 405
2 333
3
69
63
2 405
-1 944

580
443
137
3 372
3 361
1
10
0
3 372
-2 792

191
147
44
1 403
1 398
5
0
1 403
-1 212

4 812

24 733

6 961

1 665
0

-110 845
0

-101 696
0

3 147
0
2 868

135 578
0
21 941

108 657
0
5 749

Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
7,67
7,62
8,30
9,23

41,34
40,99
42,05
43,55

11,41
11,22
11,66
12,31

Rachunek wyniku z operacji nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
sprawozdania finansowego.

ć
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana warto ci aktywów netto
Warto ć aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

104 283
2 868
-1 944
1 665

74 380
21 941
-2 792
-110 845

3 147
2 868

135 578
21 941

18 018

7 962

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powi kszenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

43 939
42 994
11
934

30 577
28 859
13
1 705

-25 921
-25 576
-4
-341
20 886

-22 615
-22 374
-14
-227
29 903

Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

125 169

104 283

rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
saldo zmian
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Liczba jednostek uczestnictwa narastaj co od pocz tku
działalno ci funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
saldo zmian
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

123 164
118 023
93
5 048

85 574
82 365
69
3 140

86 955,574
217 170,448
212 825,892
56,931
4 287,625
130 214,874
128 689,365
16,623
1 508,886
86 955,574
84 136,527
40,308
2 778,739

44 221,721
182 916,705
172 860,065
69,331
9 987,309
138 694,984
137 285,720
70,973
1 338,291
44 221,721
35 574,345
-1,642
8 649,018

659 771,360
4 841 987,285
4 809 992,195
676,638
31 318,452
4 182 215,925
4 174 970,766
210,168
7 034,991
659 771,360
635 021,429
466,470
24 283,461

572 815,786
4 624 816,837
4 597 166,303
619,707
27 030,827
4 052 001,051
4 046 281,401
193,545
5 526,105
572 815,786
550 884,902
426,162
21 504,722

181,24
190,19
202,59

140,25
148,14
159,04

188,86
198,49
211,82

181,24
190,19
202,59

8,48%
8,80%
9,19%

29,23%
28,39%
27,38%

Zmiana warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
bie cego okresu sprawozdawczego
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
procentowa zmiana warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
minimalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
maksymalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
Procentowy udział kosztów funduszu w redniej warto ci
aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

178,33
187,42
200,00
08/02/2010
08/02/2010
08/02/2010

112,76
120,81
131,93
06/03/2009
06/03/2009
06/03/2009

211,54
220,81
233,64
29/03/2010
29/03/2010
29/03/2010

185,47
194,01
205,82
31/08/2009
31/08/2009
31/08/2009

188,86
198,49
211,82
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010

181,24
190,19
202,58
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009

3,82%

3,93%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWO CI
1)

OPIS, W TYM:
A/

PRZYJ TE ZASADY RACHUNKOWO CI

Sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top 25
Małych Spółek obejmuj ce okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku zostało
sporz dzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o
rachunkowo ci (Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z pó niejszymi zmianami) oraz
zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Żinansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w
sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2007
r, nr.249, poz.1859).
Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1. Sprawozdanie finansowe sporz dza si w j zyku polskim i walucie
polskiej.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s w tys.
złotych, za wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
3. Na dzie bilansowy ustala si wynik z operacji Żunduszu, obejmuj cy:
a. Przychody z lokat netto – stanowi ce ró nic pomi dzy
przychodami z lokat i kosztami Funduszu netto,
b. Zrealizowany zysk/strat ze zbycia lokat i niezrealizowany
zysk/strat z wyceny lokat.
4. Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje:
a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b. Zestawienie lokat
c. Bilans,
d. Rachunek wyniku z operacji
e. Zestawienie zmian w aktywach netto,
f. Noty obja niaj ce,
g. Informacj dodatkow ,
5. Sprawozdanie finansowe na dzie 30 czerwca 2010 roku obejmuje
nast puj ce dane porównywalne:
a. Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
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b. Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2009 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
roku,
c. Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres
sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009
roku.
Warto ci szacunkowe
Sporz dzanie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa dokonania
subiektywnych ocen, estymacji i przyj cia zało e wpływaj cych na stosowane
zasady rachunkowo ci oraz na prezentowane warto ci aktywów i pasywów oraz
kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane s w oparciu o dost pne dane
historyczne, dane mo liwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych
czynników uwa anych za wła ciwe w danych okoliczno ciach. Stanowi one
podstaw do oszacowania warto ci bilansowych aktywów i zobowi za , których nie
da si okre lić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny pochodz cej z aktywnego
rynku.
Szacunki i zało enia stanowi ce ich podstaw podlegaj okresowym przegl dom.
Korekty w szacunkach s rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany
szacunku, je eli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano
zmiany i okresach przyszłych, je li korekta wpływa zarówno na bie cy, jak i przyszłe
okresy.
Szacunki dokonane na dzie bilansowy uwzgl dniaj parametry z tego dnia i poziom
ryzyka na ten dzie . Bior c pod uwag zmienno ć otoczenia gospodarczego istnieje
niepewno ć w zakresie dokonanych szacunków.
Poni ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy
sporz dzeniu sprawozdania finansowego Żunduszu.
Składniki lokat wyceniane w warto ci godziwej
Warto ć godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek ustalana
jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu b d przy zastosowaniu
innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny s okresowo
oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny s testowane i zatwierdzane
przed u yciem. W miar mo liwo ci w modelach wyceny wykorzystywane s
wył cznie dane mo liwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
kierownictwo musi korzystać z oszacowa . Zmiany przyj tych zało e i szacunków
mog mieć wpływ na wykazywane warto ci godziwe składników lokat.
Składniki lokat wyceniane metod zamortyzowanego kosztu oraz innymi
metodami
Na dzie 30 czerwca 2010 roku 0,02% aktywów netto Żunduszu zostało
wycenionych w sposób inny ni w oparciu o kurs ustalony na aktywnym rynku tj.
metod zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie warto ci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzie 31 grudnia 2009 roku odpowiednio
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0,64%). Wyst puje istotna niepewno ć, i dla takich aktywów wyceny uj te w
sprawozdaniu finansowym mog ró nić si znacz co od warto ci, jakie zostałby
wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. Zdaniem kierownictwa warto ci
bilansowe wszystkich istotnych składników aktywów s mo liwe do odzyskania.
Ujmowanie w ksi gach rachunkowych informacji i operacji dotycz cych
Funduszu
1. Ksi gi Żunduszu s prowadzone w walucie polskiej.
2. Operacje dotycz ce Żunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
okresie, którego dotycz .
3. Zapisy w ksi gach rachunkowych Żunduszu dokonywane s na podstawie
dowodów ksi gowych. Operacje dotycz ce poszczególnych składników
aktywów i pasywów Żunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
dniu zawarcia transakcji.
4. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Żundusz ujmuje si w
ksi gach rachunkowych Żunduszu w dacie zawarcia umowy.
5. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Fundusz w dniu wyceny po
momencie wyceny, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia
zawarcia transakcji w momencie wyceny, Towarzystwo ujmowało si w
dacie zawarcia umowy, ale uwzgl dnia w najbli szej wycenie aktywów
Funduszu i ustaleniu jego zobowi za . W poprzednim okresie
sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 maja 2009 roku,
moment wyceny wyznaczony był na godz.12:00. Od dnia 1 czerwca 2009
roku Towarzystwo dokonało zmiany i przesun ło ten moment na
godz.23:59. W okresie obj tym sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia 2010
roku do 30 czerwca 2010 roku, moment wyceny wyznaczony był przez
Towarzystwo na godz. 23:59.
6. Nabyte składniki portfela lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych
Żunduszu według ceny nabycia, obejmuj cej prowizj
maklersk .
Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje si według warto ci
równej zeru.
7. Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje si w
cenie nabycia wynikaj cej z ceny nabycia tych składników lokat
wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieni nych.
8. Dłu ne papiery warto ciowe ujmuje si w ksi gach rachunkowych według
warto ci ustalonej w stosunku do ich warto ci nominalnej ł cznie ze
skumulowanymi odsetkami.
9. Zysk lub strat ze zbycia składników lokat Żunduszu wylicza si metod
,,najdro sze sprzedaje si jako pierwsze’’, polegaj c na przypisaniu
sprzedanym składnikom najwy szej ceny nabycia danego składnika lokat,
a w przypadku instrumentów wycenianych w wysoko ci skorygowanej
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ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, najwy szej bie cej warto ci ksi gowej.
10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje po yczek
papierów warto ciowych s wył czone spod zasady okre lonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje si transakcji zbycia i nabycia
danego składnika lokat, w pierwszej kolejno ci ujmuje si nabycie danego
składnika lokat.
12. Przysługuj ce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje
si w ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny
danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa
poboru.
13. Nale n dywidend od akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si w
ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych
akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa do
dywidendy.
14. Przysługuj ce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz
prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym
rynku ujmuje si w ksi gach rachunkowych w dniu nast pnym po dniu
ustalenia tych praw.
15. Operacje dotycz ce Żunduszu ujmuje si w walucie, w której s
wyra one, a tak e w walucie polskiej, po przeliczeniu według redniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie
uj cia tych operacji w ksi gach rachunkowych Żunduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksi g zmiany kapitału wpłaconego b d kapitału
wypłaconego jest dzie , w którym Żundusz zbył b d odkupił jednostki
uczestnictwa. Na potrzeby okre lenia Warto ci Aktywów Netto na
Jednostk Uczestnictwa w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si
zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego,
zwi zanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Żunduszu z tytułu ich odkupu nast puje
zgodnie z metod ŻIŻO.
18. W ksi gach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje si odsetki
naliczone od rodków pieni nych i papierów warto ciowych, stosuj c
zasad memoriałow .
19. Przychody z lokat obejmuj w szczególno ci odsetki, oraz dodatnie saldo
ró nic kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci oraz zobowi za w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek)
wyniku z operacji.
21. Nale no ci i zobowi zania Żunduszu ujmowane s
w kwocie
wymagaj cej zapłaty.
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22. Koszty Funduszu obejmuj w szczególno ci ujemne saldo ró nic
kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci, oraz zobowi za w walutach obcych, a tak e koszty
limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Żunduszu ujmowane s w ksi gach w wysoko ci przewidywanej.
W przypadku kosztów operacyjnych tworzy si rezerw na przewidywane
wydatki. Płatno ci z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszaj naliczon
rezerw . Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów nast puje
w okresach miesi cznych.
24. Na potrzeby okre lenia warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si zmian w kapitale
wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwi zanych z wpłatami lub
wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasad opisan w punkcie 16.
Wycena aktywów i pasywów Funduszu
1. Wycena aktywów netto dokonywana jest w ka dym Dniu Wyceny, który
przypada w dniu, w którym odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
2. Aktywa Żunduszu wycenia si a zobowi zania Żunduszu ustala si w dniu
wyceny oraz na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego, według
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, z zastrze eniem pkt 7
poni ej.
3. Warto ć godziw składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym
akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów
depozytowych, dłu nych papierów warto ciowych, instrumentów
pochodnych,
certyfikatów
inwestycyjnych,
tytułów
uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic i instrumentów rynku pieni nego Towarzystwo wyznaczało w
okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku w oparciu o
ostatnie, dost pne kursy o godz. 23.59 w Dniu Wyceny, w nast puj cy
sposób:
a. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według
ostatniego dost pnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z
zastrze eniem,
e gdy wycena aktywów funduszu
dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamkni cia, a w przypadku braku kursu zamkni cia - innej,
ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej jego
odpowiednik, za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten
kurs albo warto ć z Dnia Wyceny;
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b. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest
znacz co niski albo na danym składniku aktywów nie
zawarto adnej transakcji - według ostatniego dost pnego
w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na
aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umo liwiaj cy
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej,
zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 4, z zastrze eniem,
e gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest po
ustaleniu w dniu wyceny kursu zamkni cia, a w przypadku
braku kursu zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek
warto ci stanowi cej jego odpowiednik, za ostatni
dost pny kurs przyjmuje si ten kurs albo warto ć z
uwzgl dnieniem istotnych zdarze maj cych wpływ na ten
kurs albo warto ć;
c. je eli Dzie Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania
transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego
dost pnego w momencie dokonywania wyceny kursu
zamkni cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku
braku kursu zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek
warto ci stanowi cej jego odpowiednik, skorygowanego w
sposób umo liwiaj cy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej
warto ci godziwej, zgodnie z pkt.4
4. W celu wiarygodnego oszacowania warto ci godziwej Żundusz stosuje
nast puj ce powszechnie uznane metody estymacji, w szczególno ci:
a. Oszacowanie na podstawie oficjalnie wyliczonej przez
dany rynek ceny zamkni cia, lub
b. Oszacowanie na podstawie ostatnich najlepszych,
dost pnych ofert kupna i sprzeda y, przy czym nie jest
mo liwe oparcie si wył cznie na ofertach sprzeda y, lub
c. Oszacowanie na podstawie ceny nieró ni cego si istotnie
składnika lokat, ogłoszonej na aktywnym rynku, lub
d. Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i
porównania z emitentami o zbli onym profilu, których
instrumenty finansowe s notowane na aktywnym rynku,
lub
e. Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów
pieni nych
z
uwzgl dnieniem
prognozowanych
przepływów generowanych przez emitenta oraz warto ci
rezydualnej, lub
f. Oszacowanie na podstawie innych powszechnie uznanych
metod estymacji.
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5. W przypadku, gdy brak jest stałej mo liwo ci samodzielnego
pozyskiwania przez Żundusz kursów stosowanych do wyznaczania
warto ci godziwej składników lokat notowanych na aktywnym rynku, a
istnieje mo liwo ć wykorzystywania przez Żundusz kursów uzyskiwanych
od wyspecjalizowanych, niezale nych jednostek dokonuj cych wycen
rynkowych, Fundusz wykorzystuje te kursy.
6. Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach
aktywnych jest rynek, na którym w ci gu ostatniego miesi ca
kalendarzowego odnotowano najwi kszy redni wolumen obrotu tymi
składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest
dokonywany na koniec ka dego kolejnego miesi ca kalendarzowego.
7. Warto ć składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala si :
a. akcji - według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem
zdarze maj cych istotny wpływ na t warto ć, w
szczególno ci w oparciu o analiz sytuacji finansowej
spółki i porównanie ze spółkami o zbli onym profilu,
których akcje s notowane na rynku aktywnym,
b. praw do akcji - w oparciu o ostatni cen , po jakiej
nabywano papiery warto ciowe na rynku pierwotnym lub w
pierwszej ofercie publicznej, powi kszon o warto ć
rynkow prawa poboru niezb dnego do ich obj cia w dniu
wyga ni cia tego prawa, a w przypadku, gdy zostały
okre lone i podane do publicznej wiadomo ci ró ne ceny
emisyjne, w oparciu o redni cen nabycia wa on liczb
nabytych papierów warto ciowych, z uwzgl dnieniem
zmian
warto ci
tych
papierów,
spowodowanych
zdarzeniami maj cymi wpływ na ich warto ć rynkow ,
c. praw poboru - według warto ci teoretycznej,
d. dłu ne papiery warto ciowe i depozyty w bankach
krajowych lub instytucjach kredytowych, w skorygowanej
cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych
składników lokat zalicza si odpowiednio do przychodów
odsetkowych albo kosztów odsetkowych Żunduszu,
e. dłu ne papiery warto ciowe z wbudowanymi instrumentami
pochodnymi – w warto ci godziwej, w szczególno ci w
przypadku
dłu nych
papierów
warto ciowych
z
wbudowanymi instrumentami pochodnymi opartymi o stopy
procentowe lub kursy walut – według zdyskontowanych
przepływów pieni nych, okre lonych z uwzgl dnieniem
bie cej i oczekiwanej warto ci instrumentów, o które jest
oparty dany instrument pochodny,
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instrumenty rynku pieni nego oraz papiery warto ciowe
inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne nieb d ce dłu nymi
papierami warto ciowymi- według warto ci godziwej,
g. instrumenty pochodne - w warto ci godziwej, w
szczególno ci kontrakty terminowe na walut - według
rozlicze kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej
umowy,
z
uwzgl dnieniem
wyceny
metoda
zdyskontowanych przepływów pieni nych instrumentu
bazowego oraz terminu wykonania kontraktu,
h. opcje – według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem typu
instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu
pozostałego do wyga ni cia opcji, w tym w oparciu o
wycen dostarczan przez wystawc opcji, dokonywan
według uznanych metod, takich jak Monte Carlo,
zmodyfikowany model Black’a Scholes’a,
i. kontrakty terminowe
– według
stanu rozlicze
kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z
uwzgl dnieniem wyceny instrumentu bazowego oraz
terminu wykonania kontraktu,
j. jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic - według
ostatniej warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa, certyfikat lub tytuł uczestnictwa dost pnej w
Momencie Wyceny w Dniu Wyceny, z uwzgl dnieniem
istotnych zdarze maj cych wpływ na t warto ć, które
wyst piły w okresie od momentu ostatniej publikacji tej
warto ci do Dnia Wyceny;
8. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w
warto ci godziwej, do wysoko ci skorygowanej ceny nabycia - warto ć
godziwa wynikaj ca z ksi g rachunkowych stanowi, na dzie
przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia.
9. Nale no ci z tytułu udzielonej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych,
wycenia si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
10. Zobowi zania z tytułu otrzymanej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych, ustala
si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
11. Papiery warto ciowe nabyte przez Żundusz przy zobowi zaniu si drugiej
strony do odkupu wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia umowy
kupna, metod
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
f.
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12. Zobowi zania z tytułu zbycia papierów warto ciowych, przy zobowi zaniu
si Żunduszu do odkupu, wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy sprzeda y, metod korekty ró nicy pomi dzy cen odkupu a cen
sprzeda y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
13. Aktywa Funduszu oraz zobowi zania denominowane w walutach obcych
wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na aktywnym
rynku, a w przypadku, gdy nie s notowane na aktywnym rynku - w
walucie, w której s
denominowane. Aktywa Żunduszu i jego
zobowi zania wykazuje si w walucie polskiej, po przeliczeniu według
ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski. Warto ć Aktywów Żunduszu notowanych
lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
wylicza kursu, nale y okre lić w relacji do Euro.
14. rodki pieni ne oraz denominowane w złotych nale no ci i zobowi zania
wycenia si w walucie, w której s wyra one, a tak e w walucie polskiej
po przeliczeniu według redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzie , o którym mowa w pkt.3.
Ustalanie warto ci aktywów netto funduszu
1. W Dniu Wyceny aktywa funduszu wycenia si a zobowi zania ustala si
według stanów odpowiednio aktywów i zobowi za oraz kursów, cen i
warto ci okre lonych w Momencie Wyceny z bie cego Dnia Wyceny. W
okresie obejmuj cym sprawozdanie finansowe od 1 stycznia do
30 czerwca 2010 roku Moment Wyceny był wyznaczony na godz. 23.59.
2. Warto ć aktywów netto funduszu jest równa warto ci wszystkich aktywów
funduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowi zania funduszu w
Dniu Wyceny.
3. Warto ć aktywów netto funduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w
dniach, w których odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
4. Warto ć aktywów netto funduszu na jednostk uczestnictwa danej
kategorii w Dniu Wyceny jest równa warto ci aktywów netto przypadaj c
na dan kategori jednostek uczestnictwa podzielonej przez liczb
Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, ustalon na podstawie Rejestru
Uczestników w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.
5. Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa danej kategorii w Dniu
Wyceny po Cenie równej Warto ci Aktywów Netto na Jednostk
Uczestnictwa danej kategorii i wyznaczonej zgodnie z zasad opisan , w
pkt.4.
2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWO CI
Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku Fundusz nie
dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowo ci.
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NOTA-2 NALE NO CI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych lokat
Z tytułu dywidendy
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
NOTA OBJA NIAJ CA- NALE NO CI ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
14
2

278
9

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU
Z tytułu nabytych aktywów
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowi zania:
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
z tytułu zobowi za wobec TŻI
z tytułu rezerwy na wiadczenia
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
NOTA OBJA NIAJ CA - ZOBOWI ZANIA ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
245
431
15
404
12

1 379
3
241
357
13
344
-

NOTA-4 I.STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH
Waluta
BANKOWYCH I NA RACHUNKACH W
DOMACH MAKLERSKICH
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DZ BANK POLSKA S.A.

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

PLN
PLN

Waluta

Warto ć na 30.06.2010 w walucie I. STRUKTURA RODKÓW
sprawozdania finansowego w
PIENI NYCH NA RACHUNKACH Waluta
tys.
BANKOWYCH

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

237
8 750

8 987
237 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
8 750 DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A.
DZ BANK POLSKA S.A.

II. REDNI W OKRESIE
Warto ć na 30.06.2010 w walucie SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
sprawozdania finansowego w
UTRZYMYWANYCH W CELU
tys.
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
NOTA OBJA NIAJ CA - RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

8 987

701
3

PLN
EUR

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH

Warto ć na dzie
bilansowy w
walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty rodków pieni nych w
podziale na ich rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
terminowe w KDPW

-

8 987
-

Warto ć na dzie
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

-

Waluta

1
7 200

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH
III. Ekwiwalenty rodków
pieni nych w podziale na ich
rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
- terminowe w KDPW

7 421
220
1
7 200

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
w danej walucie w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

8 987 235
-

Warto ć na 30.06.2010 w walucie
sprawozdania finansowego w
tys.

PLN
PLN
PLN

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

7 421
PLN

7 421

7 421

Warto ć na dzie
Warto ć na
bilansowy w
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.
finansowego w tys.

-

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
Nota 5 - Ryzyka
1) Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze
stopy procentowej
Ryzyko warto ci godziwej wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest z istnieniem
odwrotnej zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a warto ci
zerokuponowych papierów dłu nych, obligacji ze stałym kuponem lub warto ci
instrumentów dłu nych okre lonych w § 25 1.2 rozporz dzenia z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych z kuponem
opartym na stopie procentowej.
W okresie sprawozdawczym Żundusz nie lokował aktywów w składniki obci
ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze stopy procentowej.

one

b) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem przepływów rodków pieni nych
wynikaj cym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów rodków pieni nych wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest
z istnieniem zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a wielko ci przepływów
finansowych (kuponów) wynikaj cych z faktu posiadania zmiennokuponowych papierów
dłu nych.
Na dzie bilansowy 30 czerwca 2010 roku Żundusz nie posiadał aktywów obci
ryzykiem przepływów rodków pieni nych wynikaj cym ze stopy procentowej.

onych

2) Poziom obci enia aktywów i zobowi za
funduszu ryzykiem kredytowym,
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) kwoty odzwierciedlaj ce maksymalne obci enie ryzykiem kredytowym na
dzie bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowi zków, przy czym w opisie nie uwzgl dnia si warto ci godziwych
dodatkowych zabezpiecze .
Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem kredytowym okre lony jest
przez procentowy udział papierów dłu nych Skarbu Pa stwa, przedsi biorstw, depozytów
bankowych, transakcji sprzeda y z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back) oraz transakcji
na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe
RAZEM:

Warto ć w
tys.PLN
8 750
8 750

Udział w
aktywach
6,95 %
6,95 %

b) wskazanie istniej cych przypadków znacz cej koncentracji ryzyka kredytowego
w poszczególnych kategoriach lokat
Na dzie bilansowy Żundusz nie posiadał składników lokat o znacz cej koncentracji ryzyka
kredytowego przekraczaj cej 20% aktywów Żunduszu.

Deutsche Bank Group
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3) Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem walutowym, ze
wskazaniem
przypadków znacz cej
koncentracji ryzyka walutowego w
poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem walutowym okre lony jest przez
procentowy udział aktywów (papierów warto ciowych, instrumentów rynku pieni nego,
depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o
pozycj walutow uzyskan przez u ycie instrumentów pochodnych w aktywach netto
funduszu.
Na dzie bilansowy 30 czerwca 2010 roku Żundusz nie posiadał aktywów obci
ryzykiem walutowym.

onych

4) Ryzyko płynno ci
Ryzyko płynno ci jest definiowane jako ryzyko, i Żundusz nie b dzie w stanie wygenerować
dostatecznych rodków pieni nych niezb dnych do wykonania swoich zobowi za w
terminach ich wymagalno ci lub te zbycie aktywów nast pi na warunkach istotnie
niekorzystnych dla Funduszu.
Z uwagi na fakt, i jednostki uczestnictwa Żunduszu mog być odkupywane codziennie,
polityk Żunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu rodków pieni nych oraz
codzienne monitorowanie płynno ci. Zgodnie z polityk Żunduszu, kierownictwo Towarzystwa
okre la limity płynno ci oraz dokonuje okresowej ich analizy.
Żundusz inwestuje w składniki lokat o du ej płynno ci oraz składniki lokat, które nie s
przedmiotem obrotu na aktywnych rynkach i które charakteryzuj si nisk płynno ci . Istnieje
ryzyko, i Żundusz mo e nie być w stanie zbyć w krótkim terminie składników lokat, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w warto ci odpowiadaj cej ich oszacowanej warto ci
godziwej, jak te mo e nie być w stanie podj ć odpowiednich działa w odpowiedzi na
zaistniałe okoliczno ci takie, jak na przykład podwy szenie ryzyka kredytowego emitenta.
W okresie obj tym sprawozdaniem finansowym Żundusz nie zawieszał zbywania jednostek
uczestnictwa z powodu utraty płynno ci przez Żundusz.
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NOTA-6 INSTRUMENTY
POCHODNE

Typ zaj tej
pozycji

Rodzaj instrumenty Cel otwarcia Warto ć
Warto ć przyszłych
pochodnego
pozycji
otwartej pozycji strumieni pieni znych

Terminy przyszłych
strumieni pieni nych

(Nie dotyczy)

Deutsche Bank Group
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
NOTA OBJA NIAJ CA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
Kwota b daca podstaw
przyszłych płatno ci

Termin zapadalno ci (wygasni cia)
instrumentu pochodnego

Termin wykonania
instrumentu pochodnego

NOTA OBJA NIAJ CA -TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU ŻUNDUSZU LUB DRUżIEJ STRONY DO ODKUPU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU SI FUNDUSZU LUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU
Transakcje przy zobowi zaniu si drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na fundusz praw własno ci i
ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na fundusz praw
własno ci i ryzyk

Warto ć na dzie bilansowy
30.06.2010 w tys. zł

Warto ć na dzie bilansowy
31.12.2009 w tys. zł

Transakcje przy zobowi zaniu si funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Nale no ci z tytułu papierów warto ciowych po yczonych od funduszu w trybie
przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
Zobowi zania z tytułu papierów wartosciowych po yczonych przez fundusz w
trybie przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK

(Nie dotyczy)

NOTA-8 I.ZACI GNI TE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu
udzielaj cego kredytu
(po yczki)

Siedziba

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH WYKORZYSTANIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU

Kwota kredytu/po yczki w chwili zaci gni cia
tys.

kwota w
walucie

jednostka

Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty
waluta

procentowy udział tys.
w aktywach

kwota w
walucie

jednostka

( NIE DOTYCZY)

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH UDZIELENIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU
Kwota kredytu/po yczki w chwili udzielenia

Siedziba
tys.

kwota w
walucie

jednostka

waluta

(NIE DOTYCZY)
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
NOTA OBJA NIAJ CA - KREDYTY I PO YCZKI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warunki
oprocentowania
procentowy udział
w aktywach

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Warunki
oprocentowania
waluta

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

NOTA-9

I.WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego)
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego

Razem

jednostka

waluta

30.06.2010 waluta

31.12.2009

w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
(NIE DOTYCZY)

rodki pieni

ne na rachunku w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.

rodki pieni

ne na rachunku w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.
w tys.

(NIE DOTYCZY)

II. DODATNIE I UJEMNE RÓ NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłu ne papiery warto ciowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczon odpowiedzialno ci
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic
Wierzytelno ci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomo ci
Statki morskie
Inne
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
NOTA OBJA NIAJ CA - WALUTY I RÓ NICE KURSOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

III. REDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZ DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wszystkie pozycje bilansu s denominowane w złotych polskich

(NIE DOTYCZY)

kurs w stosunku
do zł

waluta

za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

(NIE DOTYCZY)

Warto ć zrealizowanego
NOTA-10 I.ZREALIZOWANY I
zysku (straty) ze zbycia
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA lokat w tys. za okres
LOKAT
01.01.2010 do 30.06.2010
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w
1 665
tym:
dłu ne papiery warto ciowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dłu ne papiery warto ciowe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2010 do
30.06.2010

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2009 do
31.12.2009

Warto ć zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys. za okres
01.01.2009 do 31.12.2009

3 786

-110 845

136 698

-

-

-

-

-

-639
-

-

-1 120
-

Warto ć w okresie
sprawozdawczymw tys.

I. Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe

Żundusz nie dokonywał
dystrybucji dochodów

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
NOTA OBJA NIAJ CA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warto ć w okresie
Udział w aktywach w
sprawozdawczym w tys. dniu wypłaty

I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów
niepublicznych:
Żundusz nie dokonywał dystrybucji przychodów

Udział w aktywach netto Wpływ na warto ć
w dniu wypłaty
aktywów w tys.

NOTA 11 - WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Cz
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
NOTA OBJA NIAJ CA - KOSZTY ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

ć stała wynagrodzenia

Warto ć za okres od
01.01.2010 do 30.06.2010

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 31.12.2009
2 333

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 30.06.2009
3 361

1 398

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O
JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Warto ć aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Warto ć aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
NOTA OBJA NIAJ CA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
30.06.2010

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

125 169

104 283

74 380

364 274

189,72

182,05

140,71

423,30

189,72
188,86
198,49
211,82

182,05
181,24
190,19
202,59

140,71
140,25
148,14
159,04

423,30
423,16
428,94
437,10

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
INFORMACJA DODATKOWA
1) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH DOTYCZ CYCH LAT
UBIEżŁYCH, UJ TYCH W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM ZA BIE CY
OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie
zarejestrowano znacz cych zdarze
dotycz cych lat ubiegłych uj tych w
sprawozdaniu finansowym za bie cy okres.
2) INFORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST PIŁY PO DNIU
BILANSOWYM,
A
NIEUWZżL DNIONYCH
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
Po zako czeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2010 roku nie
wyst piły takie zdarzenie, które nie zostały uj te w sprawozdaniu finansowym.
3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJA NIENIE RÓ NIC, POMI DZY DANYMI
UJAWNIONYMI
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
I
W
PORÓWNYWALNYCH
DANYCH
ŻINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZ DZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły si ró nice pomi dzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
4) DOKONANE KOREKTY BŁ DÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY,
TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW ŻINANSOWYCH NA
SYTUACJ MAJATKOW I ŻINANSOW , PŁYNNO Ć ORAZ WYNIK Z
OPERACJI I RENTOWNO Ć ŻUNDUSZU.
a) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki informowania
uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa
Funduszu.
b) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki zawieszenia w
dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa Żunduszu.
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c) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki nierozliczenia si
transakcji zawieranych przez Fundusz.
5) KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI
Sprawozdanie na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone przy zało eniu
kontynuacji działalno ci przez Żundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Na dzie sprawozdawczy nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie
kontynuowania działalno ci Żunduszu.
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DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGL DU ORAZ RÓDROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

DWS Polska TFI S.A.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
NIP: 525-19-75-517
Tel. +48 22 579 97 00

Fax +48 22 579 97 01
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
WPROWADZENIE
1)

FUNDUSZ

Nazwa i typ Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 50 Małych i rednich Spółek Plus.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym.
W dniu 11 grudnia 2006 r. Komisja Nadzoru Żinansowego decyzj
nr
PW/DFI/W/4032-11/13-1-6293/KNŻ121/2006 udzieliła zezwolenia na utworzenie
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top 50 Małych i rednich Spółek
Plus.
Fundusz Top 50 Małych i rednich Spółek Plus został wpisany do rejestru funduszy
inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny w Rejestrowym S dzie
Okr gowym w dniu 19 grudnia 2006 roku pod numerem RFi269.
Żundusz został utworzony na czas nieokre lony.
Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Żunduszu jest wzrost warto ci Aktywów Żunduszu w wyniku
wzrostu warto ci lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery
warto ciowe o podwy szonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Podwy szony
poziom ryzyka inwestycyjnego oznacza, e warto ć Jednostek Uczestnictwa
Żunduszu mo e ulegać istotnym wahaniom w zale no ci od sytuacji rynkowej.
Powierzone rodki pieni ne s w zasadniczej cz ci lokowane w akcje. Fundusz nie
gwarantuje osi gni cia zało onego celu inwestycyjnego. Z posiadanymi jednostkami
uczestnictwa nie wi
si gwarancja wypłaty okre lonej kwoty z tytułu umorzenia
jednostek uczestnictwa.
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Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Zgodnie z Ustaw o funduszach inwestycyjnych i Statutem Żundusz mo e lokować
aktywa w:
1. Papiery warto ciowe,
2. Instrumenty rynku pieni nego,
3. Depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,
4. Instrumenty pochodne,
5. Transakcje terminowe,
6. Jednostki uczestnictwa,
7. Certyfikaty inwestycyjne,
8. Zagraniczne tytuły uczestnictwa.
Specjalizacja funduszu:
Żundusz jest funduszem akcyjnym, który co najmniej 70% Aktywów Netto lokuje w
akcje i instrumenty oparte o akcje (prawa poboru, prawa do akcji), dopuszczone do
obrotu, lub nabywane w obrocie pierwotnym, lub w pierwszej ofercie publicznej, je eli
warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładaj zło enie wniosku o
dopuszczenie do obrotu oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w
okresie nie dłu szym ni rok od dnia, w którym po raz pierwszy nast pi zaoferowanie
tych papierów na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub w
pa stwie członkowskim, a tak e na rynku zorganizowanym żiełdy Papierów
Warto ciowych w Istambule (Istambul Stock Exchange), lub żiełdzie Papierów
Warto ciowych Rosyjskiego Systemu Handlu (Russian Trading System Stock
Exchange) lun Moskiewskiej Mi dzybankowej żiełdzie Walutowej (Moscow Interbank
Currency Exchange); o kapitalizacji rynkowej w dniu dokonania inwestycji ni szej trzy
miliardy euro.
Dzi ki mo liwo ciom szerokiej dywersyfikacji geograficznej Żundusz mo e korzystać
ze zmian warto ci małych i rednich spółek nie tylko w Polsce, ale i w
najdynamiczniej rozwijaj cych si krajach regionu. Inwestycje w poszczególnych
krajach b d stanowiły rednio do 10% warto ci aktywów Żunduszu.
Fundusz rekomendowany jest Inwestorom akceptuj cym ryzyko znacznych zmian
warto ci jednostki uczestnictwa w krótkim czasie, przy jednoczesnej mo liwo ci
osi gni cia wysokiej stopy zwrotu z inwestycji w długim terminie. Inwestorzy powinni
mieć wiadomo ć ryzyka, zwi zanego z inwestowaniem na rynku rosyjskim.
1. Proporcje pomi dzy lokatami w akcje, instrumenty oparte o akcje oraz dłu ne
papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego w ramach ustalonych
limitów uzale nione s od decyzji podejmowanych przez Żundusz na
podstawie oceny bie cej i prognozowanej sytuacji na rynku papierów
akcyjnych i instrumentów opartych o akcje oraz papierów dłu nych i
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instrumentów rynku pieni nego, jak równie mo liwo ci wzrostu warto ci
poszczególnych instrumentów.
2. Przy doborze lokat Żundusz zmierzaj c do realizacji celu, dla którego został
utworzony, bierze pod uwag nast puj ce kryteria:
a. Przy doborze lokat w akcje, prawa do akcji oraz prawa poboru
i. ocen
perspektyw ekonomicznych spółek w przypadku
inwestycji w akcje, przy szczególnym uwzgl dnieniu
spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, bran y,
produktów, polityki wypłat dywidend i wzrostu wyników
finansowych, których kapitalizacja rynkowa w dniu dokonania
inwestycji jest ni sza ni trzy miliardy euro,
ii. kształtowanie
si
głównych
wska ników
aktywno ci
gospodarczej, stabilno ci cenowej
i poziomu stóp
procentowych, z uwzgl dnieniem wpływu tych parametrów na
zachowanie si cen instrumentów finansowych,
iii. ocen mo liwo ci wzrostu lub ryzyka spadku ceny papieru
warto ciowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny,
iv. płynno ci dokonywanej lokaty, w tym w relacji do płynno ci
innych lokat Funduszu,
v. mo liwo ci zabezpieczenia lokaty pod wzgl dem ryzyka utraty
jej warto ci,
vi. ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
vii. spełnienie zasad dywersyfikacji lokat.
b. Przy doborze lokat w dłu ne papiery warto ciowe oraz instrumenty
rynku pieni nego Żundusz zmierzaj c do realizacji celu, dla którego
został utworzony, brał b dzie pod uwag nast puj ce kryteria:
i. ocen sytuacji gospodarczej w kraju,
ii. poziom stóp procentowych,
iii. inflacj ,
iv. mo liwo ci wzrostu ceny papierów,
v. ryzyko płynno ci emitentów,
c. Przy zawieraniu umów, których przedmiotem s
instrumenty
pochodne, Żundusz kieruje si :
i. rodzajem instrumentu bazowego,
ii. stosunkiem ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do
jego ceny rynkowej,
iii. płynno ci instrumentu pochodnego,
iv. terminem wyga ni cia(rozliczenia) instrumentu pochodnego,
v. sposobem rozliczenia instrumentu pochodnego,
vi. ocen perspektyw zmian warto ci instrumentu bazowego,
Deutsche Bank Group
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vii. spodziewanym kształtowaniem si ró nicy pomi dzy wycena
rynkow instrumentu pochodnego a warto ci instrumentu
bazowego,
viii. wiarygodno ci finansow strony umowy.
Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegaj lokaty
Żunduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i dywersyfikacji lokat zostały zawarte w
art. 8 Statutu Funduszu.
2)

ORGAN FUNDUSZU – TOWARZYSTWO DWS POLSKA

Firma, siedziba i adres Towarzystwa
Firma:
Siedziba:
Adres:
NIP
REGON

DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Warszawa
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
525-19-75-517
012812088

Towarzystwo powstało z przekształcenia DWS Polska Towarzystwa Żunduszy
Powierniczych S.A. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa z dnia 3 lipca 1998 roku a
odpowiednie zmiany Statutu zostały zarejestrowane w s dzie w dniu 6 sierpnia 1998
roku.
DWS Polska TŻI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsi biorców
prowadzonym przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział żospodarczy
Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem KRS 0000065346.
Podmiotem dominuj cym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service żmbH z
siedzib we Żrankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy.
Kapitał akcyjny DWS Polska TŻI S.A. na dzie sporz dzenia półrocznego
sprawozdania finansowego Żunduszu na dzie 30 czerwca 2010 roku wynosi
25 000 000,00 PLN i dzieli si na 2 500 000 akcji zwykłych o warto ci nominalnej
10,00 PLN ka da.
3)

OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIE BILANSOWY

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 czerwca 2010 roku.
Dniem bilansowym jest 30.06.2010 roku.
Sprawozdanie obejmuje nast puj ce dane porównywalne:
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a) Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
b) Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku
oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku,
c) Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Nett o za okres sprawozdawczy od 1
stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
4)

KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI

Sprawozdanie zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez
Żundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Na dzie sprawozdawczy nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie
kontynuowania działalno ci Żunduszu.
5)

BIEGŁY REWIDENT

Biegłym Rewidentem, który dokonał przegl du prezentowanego sprawozdania
finansowego DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top 50 Małych i
rednich Spółek Plus obejmuj cego pierwsze półrocze 2010 roku jest KPMG Audyt
sp. z o.o., z siedzib w Warszawie przy ul. Chłodnej 51
6)

CHARAKTERYSTYKA
PRZEZ FUNDUSZ

JEDNOSTEK

UCZESTNICTWA

ZBYWANYCH

Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki s zbywane przez Żundusz osobom fizycznym, osobom prawnym i
jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci prawnej, zarówno
krajowym jak i zagranicznym, które mog zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z
tytułu zarz dzania i reprezentacji Żunduszu Wynagrodzenie w wysoko ci nie wy szej
ni 4 % redniej Warto ci Aktywów Netto Żunduszu, przypadaj cej na Jednostki
Uczestnictwa kategorii A w skali roku. Towarzystwo mo e pobierać wynagrodzenie
zmienne uzale nione od wyników zarz dzania Żunduszem osi gni tych na koniec
danego okresu obliczeniowego. Okres obliczeniowy wynosi 3 miesi ce
kalendarzowe.
Żundusz mo e wypłacać Uczestnikom Żunduszu posiadaj cym Jednostki
Uczestnictwa kategorii A wiadczenie, o którym mowa w art. 10 Statutu Żunduszu.
Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A mo e być pobrana opłata
manipulacyjna w wysoko ci nie wy szej ni 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa
kategorii A. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie jest pobierana
opłata manipulacyjna.
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SKŁADNIKI LOKAT
Akcje

30.06.2010
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

31.12.2009
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział Warto ć według
w aktywach
ceny nabycia w
ogółem
tys.

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

140 420

117 187

75,46%

132 420

108 403

71,51%

Prawa do akcji

80

111

0,07%

-

-

0,00%

Prawa poboru

0

0

0,00%

-

-

0,00%

6 426

8 621

5,55%

6 426

6 736

4,44%

20 980

16 088

10,36%

19 080

12 246

8,08%

Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania maj ce siedzib za
granic

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA żŁÓWNA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

AKCJE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

C.A.T. OIL AG
EKSPRESS GRUPP AS
AS MERKO EHITUS
AS NORDECON INTERNATIONAL
OLYMPIC ENTERTAINMENT
GROUP A.S.
TALLINK GROUP LTD
NEW WORLD RESOURCES NV-A
PANEVEZIO STATYBOS
TRESTAS
ASSECO POLAND S.A.
ARTERIA S.A.
BANK HANDLOWY W
WARSZAWIE S.A.
PPH BOMI S.A.
Deutsche Bank Group

BRE BANK S.A.
BARLINEK S.A.
BANK ZACHODNI WBK S.A.
NG2 S.A.
CIECH S.A.

Warto ć według
ceny nabycia w
Kraj siedziby emitenta tys.

Liczba
25 535 456

Aktywny rynek - rynek regulowany

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY

XETRA STOCK
EXCHANGE
TALLINN STOCK
EXCHANGE
TALLINN STOCK
EXCHANGE
TALLINN STOCK
EXCHANGE
TALLINN STOCK
EXCHANGE
TALLINN STOCK
EXCHANGE
PRAGUE STOCK
EXCHANGE
VILNIUS STOCK
EXCHANGE
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.

Warto ć według wyceny Procentowy udział w
na dzie bilansowy w tys. aktywach ogółem

140 420

117 187

75,46%

14 008

AUSTRIA

684

401

0,26%

21 048

ESTONIA

480

73

0,05%

5 664

ESTONIA

375

174

0,11%

190 099

ESTONIA

4 203

1 103

0,71%

50 000

ESTONIA

158

224

0,14%

100 000

ESTONIA

144

232

0,15%

91 771

HOLANDIA

2 616

3 239

2,09%

288 272

LITWA

5 137

1 305

0,84%

26 691

POLSKA

1 449

1 441

0,93%

56 514

POLSKA

735

688

0,44%

56 566

POLSKA

2 922

4 187

2,70%

93 030

POLSKA

1 280

1 144

0,74%

1 230

POLSKA

119

279

0,18%

634 860

POLSKA

2 434

2 514

1,62%

3 387

POLSKA

259

656

0,42%

28 284

POLSKA

1 149

1 527

0,98%

18 924

POLSKA

510

483

0,31%

CYFROWY POLSAT S.A.
DOM DEVELOPMENT S.A.
ECHO INVESTMENT S.A.
ELEKTROBUDOWA S.A.
ELSTAR OILS S.A.
ELEKTROTIM S.A.
EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.
EMPERIA HOLDING S.A.
ES-SYSTEM S.A.
FAM TECHNIKA ODLEWNICZA
S.A.
FERRO S.A.
GANT DEVELOPMENT S.A.
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
INFOVIDE-MATRIX S.A.
Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

CP ENERGIA SA

JUTRZENKA
S.A.
ZESPÓŁ
ELEKTROCIEPŁOWNI
WROCŁAWSKICH
KOGENERACJA S.A.
KOPEX S.A.
żRUPA K TY S.A.
LUBELSKI W żIEL BOżDANKA
S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
400 000
POLSKA
762
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
91 667
POLSKA
1 355
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
96 419
POLSKA
3 976
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
190 000
POLSKA
735
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
5 511
POLSKA
911
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
245 566
POLSKA
1 634
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
19 660
POLSKA
287
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
18 827
POLSKA
507
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
44 147
POLSKA
2 238
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
226 865
POLSKA
1 646
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
1 149 457
POLSKA
10 103
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
67 475
POLSKA
730
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
73 920
POLSKA
1 704
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
101 091
POLSKA
5 850
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
60 070
POLSKA
1 312
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
197 460
POLSKA
1 250
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
52 281
POLSKA
696
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
254 349
POLSKA
1 095
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
29 622
POLSKA
1 520
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
112 325
POLSKA
2 712
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
39 729
POLSKA
6 890
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
13 661
POLSKA
760

680

0,44%

1 301

0,84%

4 175

2,69%

790

0,51%

920

0,59%

1 503

0,97%

267

0,17%

406

0,26%

3 821

2,46%

1 016

0,65%

2 874

1,85%

793

0,51%

1 436

0,92%

748

0,48%

1 398

0,90%

608

0,39%

687

0,44%

917

0,59%

3 223

2,08%

2 014

1,30%

4 032

2,60%

1 050

0,68%

MAKRUM S.A.
MULTIMEDIA POLSKA S.A.
MOSTOSTAL ZABRZE - HOLDING
S.A.
NEPENTES S.A.
P.A. NOVA S.A.
PBG S.A.
POLISH ENERGY PARTNERS S.A.
PAMAPOL S.A.
POZBUD T&R S.A.
POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZE S.A.
SELENA FM S.A.
SYGNITY S.A.
STALPROFIL S.A.
TORFARM S.A.
TRAKCJA POLSKA S.A.
TUP S.A.
Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

BANK MILLENNIUM S.A.

TVN S.A.
WIELTON S.A.
INTER-REGIONAL DISTRIBUTION
NETWORK COMPANY YUGA
CENTRAL EUROPEAN
DISTRIBUTION CORPORATION
TAV HAVALIMANLARI HOLDING
AS

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
177 154
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
851 464
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
199 269
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
303 058
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
202 606
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
50 455
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
3 542
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
147 159
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
222 365
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
62 096
POLSKA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
844
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
168 123
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
25 000
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
128 686
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
8 000
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
100 136
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
586 585
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
45 000
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
644 133
POLSKA
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
RUSSIAN MICEX
12 947 181
ROSJA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
STANY
REGULOWANY
ZJEDNOCZONE
NASDAQ
24 684
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
ISTAMBUL STOCK
REGULOWANY
EXCHANGE
118 000
TURCJA

442

758

0,49%

3 896

1 643

1,06%

2 282

1 813

1,17%

2 269

1 033

0,67%

4 566

5 580

3,59%

1 858

1 760

1,13%

702

741

0,48%

3 458

5 239

3,37%

5 065

1 154

0,74%

311

304

0,20%

264

295

0,19%

2 498

2 507

1,61%

349

332

0,21%

2 124

2 081

1,34%

461

541

0,35%

351

419

0,27%

7 207

3 783

2,44%

744

718

0,46%

2 614

2 692

1,73%

649

223

0,14%

2 131

1 791

1,15%

939

1 430

0,92%

ANADOLU HAYAT EMEKLILIK AS
ANADOLU ANONIM TURK
SIGORTA SIRKETI
CIMSA CIMENTO SANAYI VE
TICARET A.S.
CELEBI HAVA SERVISI A.S.
ENKA INSAAT VE SANAYI AS
GUBRE FABRIKALARI T.A.S
MUTLU AKU VE MALZEMELERI
SANAYI A.S.
OTOKAR OTOBUS KAROSERI
SANAYI A.S.
HACI OMER SABANCI HOLDING
AS
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET
VE SANAYI A.S.
TAT KONSERVE SANAYII A.S.
TURK EKONOMI BANKASI A.S.
TURK HAVA YOLLARI ANONIM
ORTAKLIGI
TEKFEN HOLDING A.S.
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT
MAKINELERI AS
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE
TIRACET AS
Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

ANADOLU CAM SANAYII AS

YAZICILAR HOLDING AS

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
ISTAMBUL STOCK
255 000
TURCJA
REGULOWANY
EXCHANGE
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
ISTANBUL STOCK
324 956
TURCJA
REGULOWANY
EXCHANGE
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
ISTANBUL STOCK
REGULOWANY
EXCHANGE
831 009
TURCJA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
ISTANBUL STOCK
REGULOWANY
EXCHANGE
166 568
TURCJA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
ISTANBUL STOCK
16 181
TURCJA
REGULOWANY
EXCHANGE
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
ISTAMBUL STOCK
103 889
TURCJA
REGULOWANY
EXCHANGE
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
ISTAMBUL STOCK
30 000
TURCJA
REGULOWANY
EXCHANGE
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
ISTANBUL STOCK
314 848
TURCJA
REGULOWANY
EXCHANGE
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
ISTANBUL STOCK
83 703
TURCJA
REGULOWANY
EXCHANGE
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
ISTANBUL STOCK
REGULOWANY
EXCHANGE
111 903
TURCJA
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
ISTANBUL STOCK
431 490
TURCJA
REGULOWANY
EXCHANGE
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
ISTAMBUL STOCK
25 000
TURCJA
REGULOWANY
EXCHANGE
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
ISTANBUL STOCK
100 886
TURCJA
REGULOWANY
EXCHANGE
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
ISTANBUL STOCK
318 286
TURCJA
REGULOWANY
EXCHANGE
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
ISTAMBUL STOCK
110 000
TURCJA
REGULOWANY
EXCHANGE
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
ISTANBUL STOCK
27 449
TURCJA
REGULOWANY
EXCHANGE
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
ISTAMBUL STOCK
35 000
TURCJA
REGULOWANY
EXCHANGE
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
ISTANBUL STOCK
63 298
TURCJA
REGULOWANY
EXCHANGE

972

1 149

0,74%

2 508

2 858

1,84%

1 855

1 818

1,17%

3 337

3 127

2,01%

607

489

0,31%

1 046

1 215

0,78%

479

640

0,41%

1 621

1 648

1,06%

2 859

2 927

1,88%

85

1 536

0,99%

1 819

2 009

1,29%

133

172

0,11%

173

418

0,27%

1 059

2 677

1,72%

1 003

1 109

0,71%

914

713

0,46%

213

240

0,15%

1 230

1 276

0,82%

PRAWA DO AKCJI

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Aktywny rynek - rynek
regulowany
PRAWA DO AKCJI BRE BANK AKTYWNY RYNEK - RYNEK
S.A.
REGULOWANY

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
PRAWA DO AKCJI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Kraj siedziby
emitenta

Liczba
500

GPW W
WARSZAWIE
S.A.

500

POLSKA

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.PLN

Warto ć na dzie
bilansowy w tys.
PLN

Procentowy
udział w
aktywach ogółem

80

111

0,07%

80

111

0,07%

PRAWA POBORU

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nienotowane na rynku
aktywnym
SIAULIU BANKAS

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
PRAWA POBORU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

NIENOTOWANE NA RYNKU
AKTYWNYM

(NIE DOTYCZY)

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.PLN

Warto ć na dzie
bilansowy w tys.
PLN

Procentowy
udział w
aktywach ogółem

0

0

0

0,00%

250 000 LITWA

0

0

0,00%

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I
CERTYFIKATY
Rodzaj rynku
INWESTYCYJNE
Certyfikaty inwestycyjne

Nazwa rynku

Nazwa i rodzaj
funduszu

Nienotowane na rynku
aktywnym

RUSSIA INFRASTRUCTURE
EQUITIES LIMITED

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

NIENOTOWANE NA RYNKU
AKTYWNYM

RUSSIA
INFRASTRUCT
URE EQUITIES
(NIE DOTYCZY) LIMITED

Warto ć według Warto ć na dzie
Procentowy
ceny nabycia w
bilansowy w tys.
udział w
tys.PLN
PLN
aktywach ogółem
Liczba
2 633 383
6 426
8 621
5,55%
2 633 383

6 426

8 621

5,55%

2 633 383

6 426

8 621

5,55%

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE
PRZEZ ISTYTUCJE WSPÓLNEżO
INWESTOWANIA MAJ CE SIEDZIB ZA
Rodzaj rynku
żRANIC

Nazwa rynku

Kraj siedziby
Nazwa emitenta emitenta

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.PLN

Liczba

Warto ć na dzie
bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach
PLN
ogółem

Tytuły uczestnictwa

20 800

20 980

16 088

10,36%

Aktywny rynek - rynek regulowany

20 800

20 980

16 088

10,36%

20 800

20 980

16 088

10,36%

DWS RUSSIA
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEżO INWESTOWANIA MAJ CE SIEDZIB ZA żRANIC
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

AKTYWNY RYNEK RYNEK
REGULOWANY

GERMAN
STOCK
EXCHANGE

DWS RUSSIA

LUKSEMBURG

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
żRUPY KAPITAŁOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

żRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
PBG SA

Warto ć na dzie
bilansowy w tys. PLN

Procentowy udział w
aktywach ogółem
1 348

0,87%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
BILANS
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

BILANS
Aktywa
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Nale no ci
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Zobowi zania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wpłacony - kategoria A
Kapitał wypłacony
Kapitał wypłacony - kategoria A
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat

30.06.2010

31.12.2009
155 305
11 816
1 482
133 386
8 621
2 223
153 082
379 779
1 392 715
1 392 715
-1 012 936
-1 012 936
-200 791
-20 659

151 584
17 491
6 708
120 649
6 736
8 889
142 695
373 406
1 321 305
1 321 305
-947 899
-947 899
-200 161
-18 997

-180 132

-181 164

Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

-25 906

-30 550

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

153 082

142 695

3 104 932,874
49,30

2 977 878,804
47,92

Liczba na dzie 30.06.2010
3 104 932,874

Liczba na dzie 31.12.2009
2 977 878,804

Liczba jednostek uczestnictwa
Warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A

Warto ć aktywów netto na
Warto ć aktywów netto na
jednostk uczestnictwa na dzie
jednostk uczestnictwa na dzie
30.06.2010
31.12.2009
49,30
47,92

Bilans nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
finansowego.

ć sprawozdania
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
( w tysi cach złotych, z wyj tkiem wyniku z operacji przypadajacego na jednostk uczestnictwa )
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Pozostałe, w tym:
Koszty wiadcze
Koszty podatków od przych. na pap.
warto ciowych

01.01.2010-30.06.2010
1 560
1 178
231
151
3 222
2 597
0
625
514

01.01.2009-31.12.2009
2 086
1 479
541
66
5 694
4 967
1
726
558

01.01.2009-30.06.2009
1 563
1 220
237
106
2 402
2 016
0
386
222

106

160

160

Koszty prowadzenia rachunków bankowych
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)

5
3 222
-1 662

8
5 694
-3 608

4
2 402
-839

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w
tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wynik z operacji

5 676

48 001

21 421

1 032
-550

-88 980
1 373

-83 859
1 677

4 644
5 801
4 014

136 981
-1 375
44 393

105 280
4 130
20 582

Kategoria jednostek uczestnictwa
Wynik z operacji przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa
KATEGORIA A

Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
1,38
1,38

15,35
15,35

7,35
7,35

Rachunek wyniku z operacji nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
sprawozdania finansowego.

ć
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana warto ci aktywów netto
Warto ć aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

142 695
4 014
-1 662
1 032

93 827
44 393
-3 608
-88 980

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

4 644
4 014

136 981
44 393

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powi kszenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

6 373

4 475

71 410

89 170

-65 037
10 387

-84 695
48 868

Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

153 082

142 695

rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Liczba jednostek uczestnictwa narastaj co od pocz tku
działalno ci funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

156 868

115 983

127 054,070
1 412 786,530
1 285 732,460
127 054,070

96 679,563
2 093 849,476
1 997 169,913
96 679,563

3 104 932,874
16 631 643,773
13 526 710,899
3 104 932,874

2 977 878,804
15 218 857,243
12 240 978,439
2 977 878,804

47,92

32,57

49,30

47,92

5,81%

47,13%

47,78
08/02/2010

29,08
03/03/2009

53,18
26/04/2010

47,92
31/12/2009

49,30
30/06/2010

47,92
31/12/2009

3,34%

4,28%

Zmiana warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
bie cego okresu sprawozdawczego
procentowa zmiana warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
minimalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
maksymalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
data wyceny
Procentowy udział kosztów funduszu w redniej warto ci
aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
TOP 50 MAŁYCH i REDNICH SPÓŁEK PLUS
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWO CI
1)

OPIS, W TYM:
A/

PRZYJ TE ZASADY RACHUNKOWO CI

Sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top 50
Małych I rednich Spółek Plus obejmuj ce okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010
roku zostało sporz dzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 wrze nia 1994
roku o rachunkowo ci (Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z pó niejszymi
zmianami) oraz zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Żinansów z dnia 24 grudnia
2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych
(Dz.U z 2007 r, nr.249, poz.1859).
Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1. Sprawozdanie finansowe sporz dza si w j zyku polskim i walucie
polskiej.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s w tys.
złotych, za wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
3. Na dzie bilansowy ustala si wynik z operacji Żunduszu, obejmuj cy:
a. Przychody z lokat netto – stanowi ce ró nic pomi dzy
przychodami z lokat i kosztami Funduszu netto,
b. Zrealizowany zysk/strat ze zbycia lokat i niezrealizowany
zysk/strat z wyceny lokat.
4. Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje:
a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b. Zestawienie lokat
c. Bilans,
d. Rachunek wyniku z operacji
e. Zestawienie zmian w aktywach netto,
f. Noty obja niaj ce,
g. Informacj dodatkow ,
5. Sprawozdanie finansowe na dzie 30 czerwca 2010 roku obejmuje
nast puj ce dane porównywalne:
a. Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
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b. Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2009 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
roku,
c. Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres
sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009
roku.
Warto ci szacunkowe
Sporz dzanie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa dokonania
subiektywnych ocen, estymacji i przyj cia zało e wpływaj cych na stosowane
zasady rachunkowo ci oraz na prezentowane warto ci aktywów i pasywów oraz
kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane s w oparciu o dost pne dane
historyczne, dane mo liwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych
czynników uwa anych za wła ciwe w danych okoliczno ciach. Stanowi one
podstaw do oszacowania warto ci bilansowych aktywów i zobowi za , których nie
da si okre lić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny pochodz cej z aktywnego
rynku.
Szacunki i zało enia stanowi ce ich podstaw podlegaj okresowym przegl dom.
Korekty w szacunkach s rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany
szacunku, je eli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano
zmiany i okresach przyszłych, je li korekta wpływa zarówno na bie cy, jak i przyszłe
okresy.
Szacunki dokonane na dzie bilansowy uwzgl dniaj parametry z tego dnia i poziom
ryzyka na ten dzie . Bior c pod uwag zmienno ć otoczenia gospodarczego istnieje
niepewno ć w zakresie dokonanych szacunków.
Poni ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy
sporz dzeniu sprawozdania finansowego Żunduszu.
Składniki lokat wyceniane w warto ci godziwej
Warto ć godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek ustalana
jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu b d przy zastosowaniu
innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny s okresowo
oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny s testowane i zatwierdzane
przed u yciem. W miar mo liwo ci w modelach wyceny wykorzystywane s
wył cznie dane mo liwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
kierownictwo musi korzystać z oszacowa . Zmiany przyj tych zało e i szacunków
mog mieć wpływ na wykazywane warto ci godziwe składników lokat.
Składniki lokat wyceniane metod zamortyzowanego kosztu oraz innymi
metodami
Na dzie 30 czerwca 2010 roku 5,63 % aktywów netto Żunduszu zostało
wycenionych w sposób inny ni w oparciu o kurs ustalony na aktywnym rynku tj.
metod zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie warto ci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzie 31 grudnia 2009 roku odpowiednio
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4,72%). Wyst puje istotna niepewno ć, i dla takich aktywów wyceny uj te w
sprawozdaniu finansowym mog ró nić si znacz co od warto ci, jakie zostałby
wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. Zdaniem kierownictwa warto ci
bilansowe wszystkich istotnych składników aktywów s mo liwe do odzyskania.
Ujmowanie w ksi gach rachunkowych informacji i operacji dotycz cych
Funduszu
1. Ksi gi Żunduszu s prowadzone w walucie polskiej.
2. Operacje dotycz ce Żunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
okresie, którego dotycz .
3. Zapisy w ksi gach rachunkowych Żunduszu dokonywane s na podstawie
dowodów ksi gowych. Operacje dotycz ce poszczególnych składników
aktywów i pasywów Żunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
dniu zawarcia transakcji.
4. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Żundusz ujmuje si w
ksi gach rachunkowych Żunduszu w dacie zawarcia umowy.
5. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Żundusz w dniu wyceny po
momencie wyceny, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia
zawarcia transakcji w momencie wyceny, Towarzystwo ujmowało si w
dacie zawarcia umowy, ale uwzgl dnia w najbli szej wycenie aktywów
Żunduszu i ustaleniu jego zobowi za . W poprzednim okresie
sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 maja 2009 roku,
moment wyceny wyznaczony był na godz.12:00. Od dnia 1 czerwca 2009
roku Towarzystwo dokonało zmiany i przesun ło ten moment na
godz.23:59. W okresie obj tym sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia 2010
roku do 30 czerwca 2010 roku, moment wyceny wyznaczony był przez
Towarzystwo na godz. 23:59.
6. Nabyte składniki portfela lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych
Żunduszu według ceny nabycia, obejmuj cej prowizj
maklersk .
Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje si według warto ci
równej zeru.
7. Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje si w
cenie nabycia wynikaj cej z ceny nabycia tych składników lokat
wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieni nych.
8. Dłu ne papiery warto ciowe ujmuje si w ksi gach rachunkowych według
warto ci ustalonej w stosunku do ich warto ci nominalnej ł cznie ze
skumulowanymi odsetkami.
9. Zysk lub strat ze zbycia składników lokat Żunduszu wylicza si metod
,, najdro sze sprzedaje si jako pierwsze’’, polegaj c na przypisaniu
sprzedanym składnikom najwy szej ceny nabycia danego składnika lokat,
a w przypadku instrumentów wycenianych w wysoko ci skorygowanej
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ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, najwy szej bie cej warto ci ksi gowej.
10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje po yczek
papierów warto ciowych s wył czone spod zasady okre lonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje si transakcji zbycia i nabycia
danego składnika lokat, w pierwszej kolejno ci ujmuje si nabycie danego
składnika lokat.
12. Przysługuj ce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje
si w ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny
danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa
poboru.
13. Nale n dywidend od akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si w
ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych
akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa do
dywidendy.
14. Przysługuj ce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz
prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym
rynku ujmuje si w ksi gach rachunkowych w dniu nast pnym po dniu
ustalenia tych praw.
15. Operacje dotycz ce Żunduszu ujmuje si w walucie, w której s
wyra one, a tak e w walucie polskiej, po przeliczeniu według redniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie
uj cia tych operacji w ksi gach rachunkowych Żunduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksi g zmiany kapitału wpłaconego b d kapitału
wypłaconego jest dzie , w którym Żundusz zbył b d odkupił jednostki
uczestnictwa. Na potrzeby okre lenia Warto ci Aktywów Netto na
Jednostk Uczestnictwa w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si
zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego,
zwi zanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Żunduszu z tytułu ich odkupu nast puje
zgodnie z metod ŻIŻO.
18. W ksi gach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje si odsetki
naliczone od rodków pieni nych i papierów warto ciowych, stosuj c
zasad memoriałow .
19. Przychody z lokat obejmuj w szczególno ci odsetki, oraz dodatnie saldo
ró nic kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci oraz zobowi za w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek)
wyniku z operacji.
21. Nale no ci i zobowi zania Żunduszu ujmowane s
w kwocie
wymagaj cej zapłaty.
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22. Koszty Żunduszu obejmuj w szczególno ci ujemne saldo ró nic
kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci, oraz zobowi za w walutach obcych, a tak e koszty
limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Żunduszu ujmowane s w ksi gach w wysoko ci przewidywanej.
W przypadku kosztów operacyjnych tworzy si rezerw na przewidywane
wydatki. Płatno ci z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszaj naliczon
rezerw . Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów nast puje
w okresach miesi cznych.
24. Na potrzeby okre lenia warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si zmian w kapitale
wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwi zanych z wpłatami lub
wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasad opisan w punkcie 16.
Wycena aktywów i pasywów Funduszu
1. Wycena aktywów netto dokonywana jest w ka dym Dniu Wyceny, który
przypada w dniu, w którym odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
2. Aktywa Żunduszu wycenia si a zobowi zania Żunduszu ustala si w dniu
wyceny oraz na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego, według
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, z zastrze eniem pkt 7
poni ej.
3. Warto ć godziw składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym
akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów
depozytowych, dłu nych papierów warto ciowych, instrumentów
pochodnych,
certyfikatów
inwestycyjnych,
tytułów
uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic i instrumentów rynku pieni nego Towarzystwo wyznaczało w
okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku w oparciu o
ostatnie, dost pne kursy o godz. 23.59 w Dniu Wyceny, w nast puj cy
sposób:
a. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według
ostatniego dost pnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z
zastrze eniem,
e gdy wycena aktywów funduszu
dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamkni cia, a w przypadku braku kursu zamkni cia - innej,
ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej jego
odpowiednik, za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten
kurs albo warto ć z Dnia Wyceny;
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b. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest
znacz co niski albo na danym składniku aktywów nie
zawarto adnej transakcji - według ostatniego dost pnego
w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na
aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umo liwiaj cy
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej,
zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 4, z zastrze eniem,
e gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest po
ustaleniu w dniu wyceny kursu zamkni cia, a w przypadku
braku kursu zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek
warto ci stanowi cej jego odpowiednik, za ostatni
dost pny kurs przyjmuje si ten kurs albo warto ć z
uwzgl dnieniem istotnych zdarze maj cych wpływ na ten
kurs albo warto ć;
c. je eli Dzie Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania
transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego
dost pnego w momencie dokonywania wyceny kursu
zamkni cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku
braku kursu zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek
warto ci stanowi cej jego odpowiednik, skorygowanego w
sposób umo liwiaj cy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej
warto ci godziwej, zgodnie z pkt.4
4. W celu wiarygodnego oszacowania warto ci godziwej Żundusz stosuje
nast puj ce powszechnie uznane metody estymacji, w szczególno ci:
a. Oszacowanie na podstawie oficjalnie wyliczonej przez
dany rynek ceny zamkni cia, lub
b. Oszacowanie na podstawie ostatnich najlepszych,
dost pnych ofert kupna i sprzeda y, przy czym nie jest
mo liwe oparcie si wył cznie na ofertach sprzeda y, lub
c. Oszacowanie na podstawie ceny nieró ni cego si istotnie
składnika lokat, ogłoszonej na aktywnym rynku, lub
d. Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i
porównania z emitentami o zbli onym profilu, których
instrumenty finansowe s notowane na aktywnym rynku,
lub
e. Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów
pieni nych
z
uwzgl dnieniem
prognozowanych
przepływów generowanych przez emitenta oraz warto ci
rezydualnej, lub
f. Oszacowanie na podstawie innych powszechnie uznanych
metod estymacji.
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5. W przypadku, gdy brak jest stałej mo liwo ci samodzielnego
pozyskiwania przez Żundusz kursów stosowanych do wyznaczania
warto ci godziwej składników lokat notowanych na aktywnym rynku, a
istnieje mo liwo ć wykorzystywania przez Żundusz kursów uzyskiwanych
od wyspecjalizowanych, niezale nych jednostek dokonuj cych wycen
rynkowych, Fundusz wykorzystuje te kursy.
6. Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach
aktywnych jest rynek, na którym w ci gu ostatniego miesi ca
kalendarzowego odnotowano najwi kszy redni wolumen obrotu tymi
składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest
dokonywany na koniec ka dego kolejnego miesi ca kalendarzowego.
7. Warto ć składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala si :
a. akcji - według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem
zdarze maj cych istotny wpływ na t warto ć, w
szczególno ci w oparciu o analiz sytuacji finansowej
spółki i porównanie ze spółkami o zbli onym profilu,
których akcje s notowane na rynku aktywnym,
b. praw do akcji - w oparciu o ostatni cen , po jakiej
nabywano papiery warto ciowe na rynku pierwotnym lub w
pierwszej ofercie publicznej, powi kszon o warto ć
rynkow prawa poboru niezb dnego do ich obj cia w dniu
wyga ni cia tego prawa, a w przypadku, gdy zostały
okre lone i podane do publicznej wiadomo ci ró ne ceny
emisyjne, w oparciu o redni cen nabycia wa on liczb
nabytych papierów warto ciowych, z uwzgl dnieniem
zmian
warto ci
tych
papierów,
spowodowanych
zdarzeniami maj cymi wpływ na ich warto ć rynkow ,
c. praw poboru - według warto ci teoretycznej,
d. dłu ne papiery warto ciowe i depozyty w bankach
krajowych lub instytucjach kredytowych, w skorygowanej
cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych
składników lokat zalicza si odpowiednio do przychodów
odsetkowych albo kosztów odsetkowych Żunduszu,
e. dłu ne papiery warto ciowe z wbudowanymi instrumentami
pochodnymi – w warto ci godziwej, w szczególno ci w
przypadku
dłu nych
papierów
warto ciowych
z
wbudowanymi instrumentami pochodnymi opartymi o stopy
procentowe lub kursy walut – według zdyskontowanych
przepływów pieni nych, okre lonych z uwzgl dnieniem
bie cej i oczekiwanej warto ci instrumentów, o które jest
oparty dany instrument pochodny,
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instrumenty rynku pieni nego oraz papiery warto ciowe
inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne nieb d ce dłu nymi
papierami warto ciowymi- według warto ci godziwej,
g. instrumenty pochodne - w warto ci godziwej, w
szczególno ci kontrakty terminowe na walut - według
rozlicze kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej
umowy,
z
uwzgl dnieniem
wyceny
metoda
zdyskontowanych przepływów pieni nych instrumentu
bazowego oraz terminu wykonania kontraktu,
h. opcje – według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem typu
instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu
pozostałego do wyga ni cia opcji, w tym w oparciu o
wycen dostarczan przez wystawc opcji, dokonywan
według uznanych metod, takich jak Monte Carlo,
zmodyfikowany model Black’a Scholes’a,
i. kontrakty terminowe
– według
stanu rozlicze
kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z
uwzgl dnieniem wyceny instrumentu bazowego oraz
terminu wykonania kontraktu,
j. jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic - według
ostatniej warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa, certyfikat lub tytuł uczestnictwa dost pnej w
Momencie Wyceny w Dniu Wyceny, z uwzgl dnieniem
istotnych zdarze maj cych wpływ na t warto ć, które
wyst piły w okresie od momentu ostatniej publikacji tej
warto ci do Dnia Wyceny;
8. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w
warto ci godziwej, do wysoko ci skorygowanej ceny nabycia - warto ć
godziwa wynikaj ca z ksi g rachunkowych stanowi, na dzie
przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia.
9. Nale no ci z tytułu udzielonej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych,
wycenia si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
10. Zobowi zania z tytułu otrzymanej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych, ustala
si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
11. Papiery warto ciowe nabyte przez Żundusz przy zobowi zaniu si drugiej
strony do odkupu wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia umowy
kupna, metod
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
f.
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12. Zobowi zania z tytułu zbycia papierów warto ciowych, przy zobowi zaniu
si Żunduszu do odkupu, wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy sprzeda y, metod korekty ró nicy pomi dzy cen odkupu a cen
sprzeda y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
13. Aktywa Żunduszu oraz zobowi zania denominowane w walutach obcych
wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na aktywnym
rynku, a w przypadku, gdy nie s notowane na aktywnym rynku - w
walucie, w której s
denominowane. Aktywa Żunduszu i jego
zobowi zania wykazuje si w walucie polskiej, po przeliczeniu według
ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski. Warto ć Aktywów Żunduszu notowanych
lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
wylicza kursu, nale y okre lić w relacji do Euro.
14. rodki pieni ne oraz denominowane w złotych nale no ci i zobowi zania
wycenia si w walucie, w której s wyra one, a tak e w walucie polskiej
po przeliczeniu według redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzie , o którym mowa w pkt.3.
Ustalanie warto ci aktywów netto funduszu
1. W Dniu Wyceny aktywa funduszu wycenia si a zobowi zania ustala si
według stanów odpowiednio aktywów i zobowi za oraz kursów, cen i
warto ci okre lonych w Momencie Wyceny z bie cego Dnia Wyceny. W
okresie obejmuj cym sprawozdanie finansowe od 1 stycznia do 30
czerwca 2010 roku Moment Wyceny był wyznaczony na godz. 23.59.
2. Warto ć aktywów netto funduszu jest równa warto ci wszystkich aktywów
funduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowi zania funduszu w
Dniu Wyceny.
3. Warto ć aktywów netto funduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w
dniach, w których odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
4. Warto ć aktywów netto funduszu na jednostk uczestnictwa danej
kategorii w Dniu Wyceny jest równa warto ci aktywów netto przypadaj c
na dan kategori jednostek uczestnictwa podzielonej przez liczb
Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, ustalon na podstawie Rejestru
Uczestników w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.
5. Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa danej kategorii w Dniu
Wyceny po Cenie równej Warto ci Aktywów Netto na Jednostk
Uczestnictwa danej kategorii i wyznaczonej zgodnie z zasad opisan , w
pkt.4.
2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWO CI
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W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku Fundusz nie
dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowo ci.
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NOTA-2 NALE NO CI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych lokat
Z tytułu dywidendy
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
Pozostałe
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA- NALE NO CI ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
166
90
1 206
20

6 692
16

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU
Z tytułu nabytych aktywów
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowi zania:
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
z tytułu zobowi za wobec TŻI
z tytułu rezerwy na wiadczenia
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - ZOBOWI ZANIA ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
78

905

103
1 513
529
4
432
93

6
6 892
1 086
8
1 020
58

NOTA-4 I.STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH
Waluta
BANKOWYCH I NA RACHUNKACH W
DOMACH MAKLERSKICH
DEUTSCHE BANK S.A.
DEUTSCHE BANK S.A.
DEUTSCHE BANK S.A.
DEUTSCHE BANK S.A.
DEUTSCHE BANK S.A.
DEUTSCHE BANK S.A.
DEUTSCHE BANK S.A.
DB SECURITIES S.A.
DZBANK POLSKA S.A.

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

PLN
LTL
EEK
TRY
USD
EUR
GBP
PLN
PLN

Waluta

Warto ć na 30.06.2010 w walucie I. STRUKTURA RODKÓW
sprawozdania finansowego w
PIENI NYCH NA RACHUNKACH Waluta
tys.
BANKOWYCH

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

821
18
62
242
0
8
0
3
10 400

11 816
821
22
17
519
0
34
0
3
10 400

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

11 816
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721
0
29
1
2
1 151
0

PLN
USD
EUR
EEK
LTL
TRY
GBP

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH

Warto ć na dzie
bilansowy w
walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty rodków pieni nych w
podziale na ich rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
terminowe w KDPW

-

DEUTSCHE BANK S.A.
DEUTSCHE BANK S.A.
DEUTSCHE BANK S.A.
DEUTSCHE BANK S.A.
DEUTSCHE BANK S.A.
DEUTSCHE BANK S.A.
DEUTSCHE BANK S.A.
DB SECURITIES S.A.
DZBANK POLSKA S.A.

PLN
LTL
EEK
TRY
USD
EUR
GBP
PLN
PLN

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
Warto ć na 30.06.2010 w walucie
RODKÓW PIENI NYCH
sprawozdania finansowego w
UTRZYMYWANYCH W CELU
tys.
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

11 224
0
8
62
18
242
0

Warto ć na dzie
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

11 224
0
34
17
22
519
0

Warto ć na 30.06.2010 w walucie
sprawozdania finansowego w
tys.

-

Waluta

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.
345
1
0
16
0
27
0
3
17 000

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:
328
0
66
13
8
257
66

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH
III. Ekwiwalenty rodków
pieni nych w podziale na ich
rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
- terminowe w KDPW

17 491
345
1
0
30
0
112
0
3
17 000

17 491
PLN
USD
EUR
EEK
LTL
TRY
GBP

17 348
0
27
0
1
16
0

17 348
0
112
0
1
30
0

Warto ć na dzie
Warto ć na
bilansowy w
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.
finansowego w tys.

-

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
Nota 5 - Ryzyka
1) Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze
stopy procentowej
Ryzyko warto ci godziwej wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest z istnieniem
odwrotnej zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a warto ci
zerokuponowych papierów dłu nych, obligacji ze stałym kuponem lub warto ci
instrumentów dłu nych okre lonych w § 25 1.2 rozporz dzenia z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych z kuponem
opartym na stopie procentowej.
Na dzie bilansowy 30 czerwca 2010 roku Żundusz nie posiadał aktywów obci
ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze stopy procentowej.

onych

b) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem przepływów rodków pieni nych
wynikaj cym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów rodków pieni nych wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest
z istnieniem zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a wielko ci przepływów
finansowych (kuponów) wynikaj cych z faktu posiadania zmiennokuponowych papierów
dłu nych.
Na dzie bilansowy 30 czerwca 2010 roku Żundusz nie posiadał aktywów obci
ryzykiem przepływów rodków pieni nych wynikaj cym ze stopy procentowej.

onych

2) Poziom obci enia aktywów i zobowi za
funduszu ryzykiem kredytowym,
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) kwoty odzwierciedlaj ce maksymalne obci enie ryzykiem kredytowym na
dzie bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowi zków, przy czym w opisie nie uwzgl dnia si warto ci godziwych
dodatkowych zabezpiecze .
Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem kredytowym okre lony jest
przez procentowy udział papierów dłu nych Skarbu Pa stwa, przedsi biorstw, depozytów
bankowych, transakcji sprzeda y z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back) oraz transakcji
na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe
RAZEM:

Warto ć w tys.
PLN
10 400
10 400

Udział w
aktywach
6,70%
6,70%

b) wskazanie istniej cych przypadków znacz cej koncentracji ryzyka kredytowego
w poszczególnych kategoriach lokat
Na dzie bilansowy Żundusz nie posiadał składników lokat o znacz cej koncentracji
ryzyka kredytowego przekraczaj cej 20% aktywów Żunduszu.
Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

3) Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem walutowym, ze
wskazaniem
przypadków znacz cej
koncentracji ryzyka walutowego w
poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem walutowym okre lony jest przez
procentowy udział aktywów (papierów warto ciowych, instrumentów rynku pieni nego,
depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o
pozycj walutow uzyskan przez u ycie instrumentów pochodnych w aktywach netto
funduszu.
Pozycja walutowa
Papiery warto ciowe nominowane w walutach
obcych
rodki pieni ne i ekwiwalenty nominowane w
walutach obcych
RAZEM:

Udział w aktywach Funduszu
39,23 %
0,38 %
39,61 %

4) Ryzyko płynno ci
Ryzyko płynno ci jest definiowane jako ryzyko, i Żundusz nie b dzie w stanie wygenerować
dostatecznych rodków pieni nych niezb dnych do wykonania swoich zobowi za w
terminach ich wymagalno ci lub te zbycie aktywów nast pi na warunkach istotnie
niekorzystnych dla Funduszu.
Z uwagi na fakt, i jednostki uczestnictwa Żunduszu mog być odkupywane codziennie,
polityk Żunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu rodków pieni nych oraz
codzienne monitorowanie płynno ci. Zgodnie z polityk Żunduszu, kierownictwo Towarzystwa
okre la limity płynno ci oraz dokonuje okresowej ich analizy.
Żundusz inwestuje w składniki lokat o du ej płynno ci oraz składniki lokat, które nie s
przedmiotem obrotu na aktywnych rynkach i które charakteryzuj si nisk płynno ci . Istnieje
ryzyko, i Żundusz mo e nie być w stanie zbyć w krótkim terminie składników lokat, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w warto ci odpowiadaj cej ich oszacowanej warto ci
godziwej, jak te mo e nie być w stanie podj ć odpowiednich działa w odpowiedzi na
zaistniałe okoliczno ci takie, jak na przykład podwy szenie ryzyka kredytowego emitenta.
W okresie obj tym sprawozdaniem Żundusz nie zawieszał zbywania jednostek uczestnictwa.

Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

NOTA-6 INSTRUMENTY
POCHODNE

Typ zaj tej
pozycji

Rodzaj instrumenty Cel otwarcia Warto ć
Warto ć przyszłych
pochodnego
pozycji
otwartej pozycji strumieni pieni znych

Terminy przyszłych
strumieni pieni nych

(Nie dotyczy)

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
Kwota b daca podstaw
przyszłych płatno ci

Termin zapadalno ci (wygasni cia)
instrumentu pochodnego

Termin wykonania
instrumentu pochodnego

NOTA OBJA NIAJ CA -TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU ŻUNDUSZU LUB DRUżIEJ STRONY DO ODKUPU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU SI FUNDUSZU LUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU
Transakcje przy zobowi zaniu si drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na fundusz praw własno ci i
ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na fundusz praw
własno ci i ryzyk

Warto ć na dzie bilansowy
30.06.2010 w tys. zł

Warto ć na dzie bilansowy
31.12.2009 w tys. zł

Transakcje przy zobowi zaniu si funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Nale no ci z tytułu papierów warto ciowych po yczonych od funduszu w trybie
przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
Zobowi zania z tytułu papierów wartosciowych po yczonych przez fundusz w
trybie przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS

(Nie dotyczy)

NOTA-8 I.ZACI GNI TE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu
udzielaj cego kredytu
(po yczki)

Siedziba

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH WYKORZYSTANIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU

Kwota kredytu/po yczki w chwili zaci gni cia
tys.

kwota w
walucie

jednostka

Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty
waluta

procentowy udział tys.
w aktywach

kwota w
walucie

jednostka

( NIE DOTYCZY)

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH UDZIELENIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU
Kwota kredytu/po yczki w chwili udzielenia

Siedziba
tys.

kwota w
walucie

jednostka

waluta

(NIE DOTYCZY)

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - KREDYTY I PO YCZKI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warunki
oprocentowania
procentowy udział
w aktywach

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Warunki
oprocentowania
waluta

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

NOTA-9

I.WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walut sprawozdania finansowego)

jednostka

waluta

30.06.2010 waluta

31.12.2009

w tys.

w tys.
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walut sprawozdania
w tys.
finansowego
rodki pieni ne na rachunku w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w walucie obcej
rodki pieni ne na rachunku w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w walucie sprawozdania finansowego
rodki pieni ne na rachunku w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
Razem

LTL
EEK
TRY
USD
EUR
GBP
LTL
EEK
TRY
EUR
USD
RUB
CZK

22
17
519
0
34
0
1 305
1 806
27 451
16 489
10 412
223
3 239

LTL
EEK
TRY
USD
EUR
GBP
LTL
EEK
TRY
EUR
USD
RUB
CZK

1
0
30
0
112
0
1 300
1 750
26 140
12 649
8 735
220
-

LTL
EEK
TRY
USD
EUR
GBP
LTL
EEK
TRY
EUR
USD
RUB
CZK

18
62
242
0
8
0
1 087
6 817
12 796
3 978
3 068
2 057
20 125

LTL
EEK
TRY
USD
EUR
GBP
LTL
EEK
TRY
EUR
USD
RUB
CZK

1
0
16
0
27
0
1 093
6 664
13 671
3 079
3 064
2 320
-

LTL
EEK
TRY
USD
EUR
GBP
LTL
EEK
TRY
EUR
USD
RUB
CZK

22
17
519
0
34
0
1 305
1 806
27 451
16 489
10 412
223
3 239
61 517

LTL
EEK
TRY
USD
EUR
GBP
LTL
EEK
TRY
EUR
USD
RUB
CZK

1
0
30
0
112
0
1 300
1 750
26 140
12 649
8 735
220
50 937

II. DODATNIE I UJEMNE RÓ NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat
Akcje
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
III. REDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZ DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - WALUTY I RÓ NICE KURSOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010

Pozostałe pozycje bilansu s denominowane w złotych polskich

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane
3 913
550
1 634
-

za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane
427
14
334
-

-

254

-

-

840

-

-

1 025

-

-

-

-

172

-

-

2

kurs w stosunku do
zł
1,2007
0,2650
2,1453
4,1458
3,3946
0,1086
5,0947
0,1609

waluta
LTL
EEK
TRY
EUR
USD
RUB
GBP
CZK

Warto ć zrealizowanego
NOTA-10 I.ZREALIZOWANY I
zysku (straty) ze zbycia
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA lokat w tys. za okres
LOKAT
01.01.2010 do 30.06.2010
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w
1 032
tym:
dłu ne papiery warto ciowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dłu ne papiery warto ciowe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2010 do
30.06.2010

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2009 do
31.12.2009

Warto ć zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys. za okres
01.01.2009 do 31.12.2009

2 759

-88 980

134 943

-

-

-

-

-

1 885
-

-

2 038
-

Warto ć w okresie
sprawozdawczymw tys.

I. Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe

Żundusz nie dokonywał
dystrybucji dochodów

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT
Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warto ć w okresie
Udział w aktywach w
sprawozdawczym w tys. dniu wypłaty

I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów
niepublicznych:
Żundusz nie dokonywał dystrybucji przychodów

Udział w aktywach netto Wpływ na warto ć
w dniu wypłaty
aktywów w tys.

NOTA 11 - WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Cz
Cz

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - KOSZTY ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

ć stała wynagrodzenia
ć zmienna wynagrodzenia

Warto ć za okres od
01.01.2010 do 30.06.2010

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 31.12.2009
2 597
-

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 30.06.2009
4 077

1 737

890

279

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O
JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Warto ć aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Warto ć aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA ŻUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
NOTA OBJA NIAJ CA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
30.06.2010

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

153 082

142 695

93 827

464 124

49,30

47,92

32,57

99,45

49,30
49,30

47,92
47,92

32,57
32,57

99,45
99,45

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
TOP 50 MAŁYCH I REDNICH SPÓŁEK PLUS
INFORMACJA DODATKOWA
1) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH DOTYCZ CYCH LAT
UBIEżŁYCH, UJ TYCH W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM ZA BIE CY
OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie
zarejestrowano znacz cych zdarze
dotycz cych lat ubiegłych uj tych w
sprawozdaniu finansowym za bie cy okres.
2) INFORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST PIŁY PO DNIU
BILANSOWYM,
A
NIEUWZżL DNIONYCH
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
Po zako czeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2010 roku nie
wyst piły takie zdarzenie, które nie zostały uj te w sprawozdaniu finansowym.
3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJA NIENIE RÓ NIC, POMI DZY DANYMI
UJAWNIONYMI
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
I
W
PORÓWNYWALNYCH
DANYCH
ŻINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZ DZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły si ró nice pomi dzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
4) DOKONANE KOREKTY BŁ DÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY,
TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW ŻINANSOWYCH NA
SYTUACJ MAJATKOW I ŻINANSOW , PŁYNNO Ć ORAZ WYNIK Z
OPERACJI I RENTOWNO Ć ŻUNDUSZU.
a) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki informowania
uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa
Funduszu.
b) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki zawieszenia w
dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa Żunduszu.
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c) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki nierozliczenia si
transakcji zawieranych przez Fundusz.
5) KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI
Sprawozdanie na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone przy zało eniu
kontynuacji działalno ci przez Żundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Na dzie sprawozdawczy nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie
kontynuowania działalno ci Żunduszu.
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DWS PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY OTWARTY
RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGL DU ORAZ RÓDROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

DWS Polska TFI S.A.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
NIP: 525-19-75-517
Tel. +48 22 579 97 00
Fax +48 22 579 97 01

POŁ CZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

WPROWADZENIE
1)

FUNDUSZ

DWS PARASOL Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
W dniu 10 grudnia 2007 roku Komisja Nadzoru Żinansowego decyzj nr
DFL/4033/25/13/07/VI/U/11-2-1/Mż udzieliła zezwolenia na utworzenie DWS Parasol
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
Żundusz został wpisany do Rejestru Żunduszy Inwestycyjnych dniu 7 stycznia 2008 roku
pod numerem RŻi 348 przez S d Okr gowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy,
Al. Solidarno ci 127.
Żundusz został utworzony na okres nieograniczony.
Na dzie bilansowy 30 czerwca 2010 roku w skład Żunduszu wchodz nast puj ce
Subfundusze:
DWS BRIC
DWS Sektora Nieruchomo ci i Budownictwa
DWS Zmian Klimatycznych
DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki
DWS żotówkowy
DWS Gold
DWS Agrobiznes
DWS Rosja
DWS Turcja
DWS Indie i Chiny
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DWS Zrównowa ony Rynków Wschodz cych
DWS Ameryka Łaci ska
2)

INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH

DWS BRIC
Subfundusz rozpocz ł działalno ć w dniu 7 stycznia 2008 roku.
Subfundusz został utworzony na czas nieokre lony.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów Subfunduszu w wyniku
wzrostu warto ci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez lokowanie nie mniej ni 70% Aktywów
Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa kategorii LC emitowane przez subfundusz
zagraniczny DWS Invest BRIC Plus. W obszarze zainteresowania DWS Invest BRIC Plus
znajduj si akcje małych, rednich i du ych spółek, maj cych siedzib lub prowadz cych
główn działalno ć w krajach rozwijaj cych si , głównie w Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach.
Subfundusz BRIC mo e inwestować swoje rodki w inne instrumenty finansowe dozwolone
przepisami prawa i postanowieniami Statutu Funduszu.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych rodków a tak e kategorie lokat Subfunduszu
oraz ograniczenia inwestycyjne zostały okre lone w Statucie DWS Parasol Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
DWS Sektora Nieruchomo ci i Budownictwa
Subfundusz rozpocz ł działalno ć w dniu 7 stycznia 2008 roku.
Subfundusz został utworzony na czas nieokre lony.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów Subfunduszu w wyniku
wzrostu warto ci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez aktywne lokowanie Aktywów
Subfunduszu w akcje emitentów z sektora budownictwa i nieruchomo ci oraz w jednostki
uczestnictwa emitowane w walutach zagranicznych przez subfundusze wchodz ce w skład
zagranicznego funduszu inwestycyjnego RREEF z wydzielonymi subfunduszami. W obszarze
zainteresowania subfunduszy RREEŻ znajduj si głównie akcje spółek, które posiadaj ,
buduj , zarz dzaj nieruchomo ciami i projektami deweloperskimi lub czerpi korzy ci z najmu
nieruchomo ci i powierzchni biurowych.
Subfundusz Sektora Nieruchomo ci i Budownictwa mo e lokować do 100% warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu w akcje emitentów z sektora budownictwa i nieruchomo ci. Pozostał cz ć
Aktywów Subfundusz mo e inwestować w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami
prawa i postanowieniami Statutu Funduszu.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych rodków a tak e kategorie lokat Subfunduszu
oraz ograniczenia inwestycyjne zostały okre lone w Statucie DWS Parasol Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
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DWS Zmian Klimatycznych
Subfundusz rozpocz ł działalno ć w dniu 7 stycznia 2008 roku.
Subfundusz został utworzony na czas nieokre lony.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów Subfunduszu w wyniku
wzrostu warto ci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez lokowanie nie mniej ni 70% warto ci
Aktywów Netto w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz DWS Invest Climate
Change. Subfundusz DWS Invest Climate Change inwestuje aktywa w akcje małych i du ych
spółek wiatowych remitentów, działaj cych głównie w obszarach biznesowych zajmuj cych si
ograniczaniem wpływu zmian klimatycznych na rodowisko lub usuwaniem ich skutków. W
szczególno ci s to obszary czystych technologii, odnawialnych i alternatywnych ródeł energii,
zapobiegania kl skom ywiołowym i zarz dzania kl skami ywiołowymi oraz ekologicznego i
efektywnego energetycznie transportu ludzi i towarów.
Pozostał cz ć Aktywów Subfundusz Zmian Klimatycznych mo e inwestować w inne
instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu Funduszu.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych rodków a tak e kategorie lokat Subfunduszu
oraz ograniczenia inwestycyjne zostały okre lone w Statucie DWS Parasol Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki
Subfundusz rozpocz ł działalno ć w dniu 7 stycznia 2008 roku.
Subfundusz został utworzony na czas nieokre lony.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów Subfunduszu w wyniku
wzrostu warto ci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez lokowanie do 100% i nie mniej ni
70% Aktywów Netto Subfunduszu w akcje emitentów b d cych beneficjentami inwestycji w
infrastruktur publiczn oraz sektory usług informatycznych i nowych technologii.
Pozostał cz ć Aktywów Subfundusz Sektora Infrastruktury i Informatyki mo e inwestować w
inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu Funduszu.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych rodków a tak e kategorie lokat Subfunduszu
oraz ograniczenia inwestycyjne zostały okre lone w Statucie DWS Parasol Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
DWS Gotówkowy
Subfundusz rozpocz ł działalno ć w dniu 7 stycznia 2008 roku.
Subfundusz został utworzony na czas nieokre lony.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów Subfunduszu w wyniku
wzrostu warto ci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.
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Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez lokowanie nie mniej ni 80% Aktywów
Netto Subfunduszu w dłu ne papiery warto ciowe oraz instrumenty finansowe, których termin
zapadalno ci lub okres odsetkowego nie przekracza jednego roku, charakteryzuj ce si
dodatkowo niskim poziomem ryzyka.
Pozostał cz ć Aktywów Subfundusz żotówkowy mo e inwestować w inne instrumenty
finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu Funduszu.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych rodków a tak e kategorie lokat Subfunduszu
oraz ograniczenia inwestycyjne zostały okre lone w Statucie DWS Parasol Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
DWS Gold
Subfundusz rozpocz ł działalno ć w dniu 6 pa dziernika 2008 roku.
Subfundusz został utworzony na czas nieokre lony.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów Subfunduszu w wyniku
wzrostu warto ci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.
Żundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez lokowanie od 70% do 100% Aktywów
Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa kategorii LC emitowane przez subfundusz
zagraniczny DWS Invest Gold and Precious Metal Equities oraz w jednostki uczestnictwa
kategorii LC emitowane przez fundusz zagraniczny DWS Gold Plus.
Pozostał cz ć Aktywów Subfundusz żold mo e inwestować w inne instrumenty finansowe
dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu Funduszu.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych rodków a tak e kategorie lokat Subfunduszu
oraz ograniczenia inwestycyjne zostały okre lone w Statucie DWS Parasol Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
DWS Agrobiznes
Subfundusz rozpocz ł działalno ć w dniu 6 pa dziernika 2008 roku.
Subfundusz został utworzony na czas nieokre lony.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów Subfunduszu w wyniku
wzrostu warto ci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.
Żundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez lokowanie od 70% do 100% Aktywów
Netto Subfunduszu w akcje, instrumenty finansowe oparte na akcjach i inne papiery
warto ciowe emitentów działaj cych w sektorze agrobiznesu lub w jednostki uczestnictwa
kategorii LC emitowane przez subfundusz zagraniczny DWS Invest Global Agribusiness.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych rodków a tak e kategorie lokat Subfunduszu
oraz ograniczenia inwestycyjne zostały okre lone w Statucie DWS Parasol Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
DWS Rosja
Subfundusz rozpocz ł działalno ć w dniu 6 pa dziernika 2008 roku.
Subfundusz został utworzony na czas nieokre lony.
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Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów Subfunduszu w wyniku
wzrostu warto ci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.
Żundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez lokowanie od 70 % do 100% Aktywów
Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny DWS
Russia lub w akcje i papiery warto ciowe emitentów z rynku rosyjskiego, notowane na giełdach
papierów warto ciowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Do 10% warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu mo e być inwestowane bezpo rednio w akcje emitentów z rynku
rosyjskiego, notowane na żiełdzie Papierów Warto ciowych Rosyjskiego Systemu Handlu oraz
na Moskiewskiej Mi dzybankowej żiełdzie Walutowej.
Pozostał cz ć Aktywów Subfundusz Rosja mo e inwestować w inne instrumenty finansowe
dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu Funduszu.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych rodków a tak e kategorie lokat Subfunduszu
oraz ograniczenia inwestycyjne zostały okre lone w Statucie DWS Parasol Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
DWS Turcja
Subfundusz rozpocz ł działalno ć w dniu 6 pa dziernika 2008 roku.
Subfundusz został utworzony na czas nieokre lony.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów Subfunduszu w wyniku
wzrostu warto ci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.
Żundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez lokowanie od 70 % do 100% Aktywów
Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa kategorii LC emitowane przez fundusz zagraniczny
DWS Turkei i w akcje oraz papiery warto ciowe tureckich emitentów notowane na giełdach
papierów warto ciowych krajów członkowskich Unii Europejskiej lub na żiełdzie Papierów
Warto ciowych w Stambule.
Pozostał cz ć Aktywów Subfundusz Turcja mo e inwestować w inne instrumenty finansowe
dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu Funduszu.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych rodków a tak e kategorie lokat Subfunduszu
oraz ograniczenia inwestycyjne zostały okre lone w Statucie DWS Parasol Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
DWS Indie i Chiny
Subfundusz rozpocz ł działalno ć w dniu 6 pa dziernika 2008 roku.
Subfundusz został utworzony na czas nieokre lony.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów Subfunduszu w wyniku
wzrostu warto ci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.
Żundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez lokowanie od 70 % do 100% Aktywów
Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne: DWS
China, DWS India, DWS Mandarin, DWS Invest Asian Equities 130/30, DWS Invest Asian
Small/Mid Cap, DWS Invest Chinese Equities, DWS Invest Indian Equities, DWS Invest
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Japanese Equities, DWS Invest Japanese Small/Mid Cap, DWS Invest Top 50 Asia 130/30,
DWS Invest Top 50 Asia.
Pozostał cz ć Aktywów Subfundusz Indie i Chiny mo e inwestować w inne instrumenty
finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu Funduszu.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych rodków a tak e kategorie lokat Subfunduszu
oraz ograniczenia inwestycyjne zostały okre lone w Statucie DWS Parasol Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
DWS Zrównowa ony Rynków Wschodz cych
Subfundusz rozpocz ł działalno ć w dniu 6 pa dziernika 2008 roku.
Subfundusz został utworzony na czas nieokre lony.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów Subfunduszu w wyniku
wzrostu warto ci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.
Żundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez lokowanie od 40 do 65% Aktywów
Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne: DWS
China, DWS India, DWS Lateinamerika, DWS Mandaryn, DWS Russia, DWS Turkei, DWS
Invest Brazilian Equities, DWS Invest BRIC Plus, DWS Invest Chinese Equities, DWS Invest
Emerging Markets Equities 130/30, DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus, DWS
Invest Indian Equities.
Od 35% do 60% warto ci Aktywów Netto Subfunduszu lokowane mo e być bezpo rednio w
dłu ne papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego głównie polskich emitentów.
Pozostał
cz ć Aktywów Subfundusz Zrównowa ony Rynków Wschodz cych mo e
inwestować w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami
Statutu Funduszu.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych rodków a tak e kategorie lokat Subfunduszu
oraz ograniczenia inwestycyjne zostały okre lone w Statucie DWS Parasol Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
DWS Ameryka Łaci ska
Subfundusz rozpocz ł działalno ć w dniu 6 pa dziernika 2008 roku.
Subfundusz został utworzony na czas nieokre lony.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów Subfunduszu w wyniku
wzrostu warto ci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez lokowanie od 70 do 100% Aktywów
Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa kategorii LC emitowanych przez fundusze
zagraniczne DWS Invest Brazilian Equities oraz DWS Lateinamerika.
Pozostał cz ć Aktywów Subfundusz Ameryka Łaci ska mo e inwestować w inne instrumenty
finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu Funduszu.
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Szczegółowe zasady lokowania powierzonych rodków a tak e kategorie lokat Subfunduszu
oraz ograniczenia inwestycyjne zostały okre lone w Statucie DWS Parasol Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
3)
Firma:
Siedziba:
Adres:
NIP
REGON

FIRMA, SIEDZIBA I ADRES TOWARZYSTWA
DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Warszawa
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
525-19-75-517
012812088

Towarzystwo powstało z przekształcenia DWS Polska Towarzystwa Żunduszy Powierniczych
S.A. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenie
Akcjonariuszy Towarzystwa z dnia 3 lipca 1998 roku a odpowiednie zmiany Statutu zostały
zarejestrowane w s dzie w dniu 6 sierpnia 1998 roku.
DWS Polska TFI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsi biorców prowadzonym przez
S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział żospodarczy Krajowego Rejestru S dowego,
pod numerem KRS 0000065346.
Podmiotem dominuj cym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service żmbH z siedzib we
Żrankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy.
Kapitał akcyjny DWS Polska TŻI S.A. na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego
Funduszu na dzie 30 czerwca 2010 roku wynosi 25 000 000,00 PLN i dzieli si na 2 500 000
akcji zwykłych o warto ci nominalnej 10,00 PLN ka da.
4)

OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIE BILANSOWY:

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2010 roku
do 30 czerwca 2010 roku.
Dniem bilansowym jest 30.06.2010 roku.
Sprawozdanie obejmuje nast puj ce dane porównywalne:
a) Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
b) Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku oraz za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku,
c) Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do
31 grudnia 2009 roku.
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5)

KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI:

Sprawozdanie Funduszu na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone przy zało eniu
kontynuacji działalno ci przez Żundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Na dzie sprawozdawczy nie istniej
działalno ci Żunduszu.

okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania

Sprawozdanie Subfunduszu DWS BRIC na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone
przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez Subfundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.

Sprawozdanie Subfunduszu DWS Sektora Nieruchomo ci i Budownictwa na dzie 30 czerwca
2010 roku zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez Subfundusz w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Jednocze nie zwracamy uwag , e zgodnie z art. 40 pkt 2 ust.1 Statutu Żunduszu DWS Parasol
SFIO, Towarzystwo mo e podj ć decyzje o likwidacji Subfunduszu w przypadku spadku
warto ci aktywów netto subfunduszu poni ej 30 milionów złotych, lub odpowiednio, w
przypadku utrzymywania si warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych
przez okres przekraczaj cy 3 miesi ce od dnia rozpocz cia działalno ci przez Subfundusz. Na
dzie sprawozdawczy warto ć aktywów netto Subfunduszu wynosiła 1 999 tys. PLN. Intencj
Towarzystwa jest rozwijanie działalno ci Subfunduszu. Zdaniem Zarz du Towarzystwa nie
istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci Subfunduszu w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Sprawozdanie Subfunduszu DWS Zmian Klimatycznych na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało
sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez Subfundusz w daj cej si
przewidzieć przyszło ci.
Jednocze nie zwracamy uwag , e zgodnie z art. 40 pkt 2 ust.1 Statutu Żunduszu DWS Parasol
SFIO, Towarzystwo mo e podj ć decyzje o likwidacji Subfunduszu w przypadku spadku
warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych, lub odpowiednio, w przypadku
utrzymywania si warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych przez okres
przekraczaj cy 3 miesi ce od dnia rozpocz cia działalno ci przez Subfundusz.. Na dzie
sprawozdawczy warto ć aktywów netto Subfunduszu wynosiła 1 669 tys. PLN. Intencj
Towarzystwa jest rozwijanie działalno ci Subfunduszu. Zdaniem Zarz du Towarzystwa nie
istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci Subfunduszu w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Prezentowane sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporz dzone po poł czeniu DWS
Zmian Klimatycznych (subfundusz przejmuj cy) z DWS Europa (fundusz przejmowany).
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Przebieg poł czenia
W dniu 30 wrze nia 2009 roku Towarzystwo zło yło do KNŻ wniosek o udzielenie zgody na
poł czenie Subfunduszu DWS Europa – jako subfunduszu przejmowanego, z Subfunduszem
DWS Zmian Klimatycznych – jako subfunduszu przejmuj cego. W dniu 11 lutego 2010 roku
Komisja Nadzoru Żinansowego udzieliła zgody na poł czenie Subfunduszy. Decyzj
Towarzystwa, Subfundusze zostały poł czone w dniu 16 kwietnia 2010 roku.
W dniu poł czenia za jednostki uczestnictwa DWS Europa zostały przydzielone Jednostki
Uczestnictwa DWS Zmian Klimatycznych. Tym tym samym dniu tj. 16 kwietnia 2010 roku
nastapiło faktyczne przekazanie aktywów i zobowi za z subfunduszu przejmowanego do
subfunduszu przejmuj cego, który wszedł we wszystkie prawa i obowi zki subfunduszu
przejmowanego.
Poł czenie nast piło w trybie art. 200 Ustawy. Ustalenie liczby Jednostek Uczestnictwa
subfunduszu przejmuj cego przydzielonych uczestnikom subfunduszu przejmowanego nast piło
według warto ci aktywów netto przypadaj cych na jednostk uczestnictwa, obliczonych na
podstawie warto ci aktywów netto wynikaj cych z ksi g subfunduszu przejmuj cego oraz
subfunduszu przejmowanego na dzie poprzedzaj cy dzie przydziału jednostek.
Przydział jednostek w subfunduszu przejmuj cym
Przydział został dokonany w dniu 16 kwietnia 2010 roku roku według warto ci aktywów netto
funduszy z dnia 15 kwietnia 2010 roku.

Nazwa Subfunduszu
DWS Zmian Klimatycznych
DWS Europa

Warto ć aktywów
netto na JU
Kategoria A
72,61
122,63

Liczba JU
Kategoria A
6 104,465
3 614,858

Warto ć JU
w tys. zł
443
443

Przekazanie maj tku funduszu przejmowanego
W dniu poł czenia maj tek subfunduszu przejmowanego został przekazany funduszowi
przejmuj cemu.
Na dzie przed przekazaniem warto ć aktywów DWS Europa wynosiła 444 tys. zł, a warto ć
zobowi za :1 tys. zł.
Ostatnim sprawozdaniem subfunduszu przejmowanego podlegaj ce badaniu przez biegłego
rewidenta było sprawozdanie za okres roczny ko cz cy si 31 grudnia 2009 roku.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy Zarz d Towarzystwa sporz dził sprawozdanie finansowe
subfunduszu DWS Europa na dzie 15 kwietnia 2010 roku, to jest na dzie poprzedzaj cy dzie
przydziału Jednostek Uczestnictwa DWS Zmian Klimatycznych. Wskazane sprawozdanie
finansowe nie podlega obowi zkowi badania przez biegłego rewidenta.
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Sprawozdanie Subfunduszu DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki na dzie 30 czerwca 2010
roku zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez Subfundusz w daj cej
si przewidzieć przyszło ci.
Jednocze nie zwracamy uwag , e zgodnie z art. 40 pkt 2 ust.1 Statutu Żunduszu DWS Parasol
SFIO, Towarzystwo mo e podj ć decyzje o likwidacji Subfunduszu w przypadku spadku
warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych, lub odpowiednio, w przypadku
utrzymywania si warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych przez okres
przekraczaj cy 3 miesi ce od dnia rozpocz cia działalno ci przez Subfundusz. Na dzie
sprawozdawczy warto ć aktywów netto Subfunduszu wynosiła 16 486 tys. PLN. Intencj
Towarzystwa jest rozwijanie działalno ci Subfunduszu. Zdaniem Zarz du Towarzystwa nie
istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci Subfunduszu w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Sprawozdanie Subfunduszu DWS żotówkowy na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało
sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez Subfundusz w daj cej si
przewidzieć przyszło ci.
Jednocze nie zwracamy uwag , e zgodnie z art. 40 pkt 2 ust.1 Statutu Żunduszu DWS Parasol
SFIO, Towarzystwo mo e podj ć decyzje o likwidacji Subfunduszu w przypadku spadku
warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych, lub odpowiednio, w przypadku
utrzymywania si warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych przez okres
przekraczaj cy 3 miesi ce od dnia rozpocz cia działalno ci przez Subfundusz. Na dzie
sprawozdawczy warto ć aktywów netto Subfunduszu wynosiła 16 216 tys. PLN. Intencj
Towarzystwa jest rozwijanie działalno ci Subfunduszu. Zdaniem Zarz du Towarzystwa nie
istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci Subfunduszu w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Sprawozdanie Subfunduszu DWS żold na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone
przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez Subfundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Sprawozdanie Subfunduszu DWS Agrobiznes na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało
sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez Subfundusz w daj cej si
przewidzieć przyszło ci.
Jednocze nie zwracamy uwag , e zgodnie z art. 40 pkt 2 ust.1 Statutu Żunduszu DWS Parasol
SFIO, Towarzystwo mo e podj ć decyzje o likwidacji Subfunduszu w przypadku spadku
warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych, lub odpowiednio, w przypadku
utrzymywania si warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych przez okres
przekraczaj cy 3 miesi ce od dnia rozpocz cia działalno ci przez Subfundusz. Na dzie
sprawozdawczy warto ć aktywów netto Subfunduszu wynosiła 5 439 tys.PLN. Intencj
Towarzystwa jest rozwijanie działalno ci Subfunduszu. Zdaniem Zarz du Towarzystwa nie
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istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci Subfunduszu w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Sprawozdanie Subfunduszu DWS Rosja na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone
przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez Subfundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Jednocze nie zwracamy uwag , e zgodnie z art. 40 pkt 2 ust.1 Statutu Żunduszu DWS Parasol
SFIO, Towarzystwo mo e podj ć decyzje o likwidacji Subfunduszu w przypadku spadku
warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych, lub odpowiednio, w przypadku
utrzymywania si warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych przez okres
przekraczaj cy 3 miesi ce od dnia rozpocz cia działalno ci przez Subfundusz. Na dzie
sprawozdawczy warto ć aktywów netto Subfunduszu wynosiła 12 361 tys.PLN. Intencj
Towarzystwa jest rozwijanie działalno ci Subfunduszu. Zdaniem Zarz du Towarzystwa nie
istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci Subfunduszu w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Sprawozdanie Subfunduszu DWS Turcja na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone
przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez Subfundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Jednocze nie zwracamy uwag , e zgodnie z art. 40 pkt 2 ust.1 Statutu Żunduszu DWS Parasol
SFIO, Towarzystwo mo e podj ć decyzje o likwidacji Subfunduszu w przypadku spadku
warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych, lub odpowiednio, w przypadku
utrzymywania si warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych przez okres
przekraczaj cy 3 miesi ce od dnia rozpocz cia działalno ci przez Subfundusz. Na dzie
sprawozdawczy warto ć aktywów netto Subfunduszu wynosiła 16 934 tys. PLN. Intencj
Towarzystwa jest rozwijanie działalno ci Subfunduszu. Zdaniem Zarz du Towarzystwa nie
istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci Subfunduszu w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Sprawozdanie Subfunduszu DWS Indie i Chiny na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało
sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez Subfundusz w daj cej si
przewidzieć przyszło ci.
Jednocze nie zwracamy uwag , e zgodnie z art. 40 pkt 2 ust.1 Statutu Żunduszu DWS
Parasol SFIO, Towarzystwo mo e podj ć decyzje o likwidacji Subfunduszu w przypadku spadku
warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych, lub odpowiednio, w przypadku
utrzymywania si warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych przez okres
przekraczaj cy 3 miesi ce od dnia rozpocz cia działalno ci przez Subfundusz. Na dzie
sprawozdawczy warto ć aktywów netto Subfunduszu wynosiła 16 997 tys. PLN. Intencj
Towarzystwa jest rozwijanie działalno ci Subfunduszu. Zdaniem Zarz du Towarzystwa nie
istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci Subfunduszu w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
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Sprawozdanie Subfunduszu DWS Zrównowa ony Rynków Wschodz cych na dzie 30 czerwca
2010 roku zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez Subfundusz w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Jednocze nie zwracamy uwag , e zgodnie z art. 40 pkt 2 ust.1 Statutu Funduszu DWS Parasol
SFIO, Towarzystwo mo e podj ć decyzje o likwidacji Subfunduszu w przypadku spadku
warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych, lub odpowiednio, w przypadku
utrzymywania si warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych przez okres
przekraczaj cy 3 miesi ce od dnia rozpocz cia działalno ci przez Subfundusz Na dzie
sprawozdawczy warto ć aktywów netto Subfunduszu wynosiła 10 837 tys. PLN. Intencj
Towarzystwa jest rozwijanie działalno ci Subfunduszu. Zdaniem Zarz du Towarzystwa nie
istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci Subfunduszu w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Prezentowane sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporz dzone po poł czeniu DWS
Zrównowa onego Rynków Wschodz cych (subfundusz przejmuj cy) z DWS Zrównowa ony
Sektora Finanse i Konsumpcja (fundusz przejmowany).
Przebieg poł czenia
W dniu 30 wrze nia 2009 roku Towarzystwo zło yło do KNŻ wniosek o udzielenie zgody na
poł czenie Subfunduszu DWS Zrównowa ony Sektora Żinanse i Konsumpcja – jako
subfunduszu przejmowanego, z Subfunduszem DWS Zrównowa onym Rynków Wschodz cych
– jako subfunduszu przejmuj cego. W dniu 11 lutego 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego
udzieliła zgody na poł czenie Subfunduszy. Decyzj Towarzystwa, Subfundusze zostały
poł czone w dniu 16 kwietnia 2010 roku.
W dniu poł czenia za jednostki uczestnictwa DWS Zrównowa onego Sektora Finanse i
Konsumpcja zostały przydzielone Jednostki Uczestnictwa DWS Zrównowa onego Rynków
Wschodz cych. Tym tym samym dniu tj. 16 kwietnia 2010 roku nastapiło faktyczne przekazanie
aktywów i zobowi za z subfunduszu przejmowanego do subfunduszu przejmuj cego, który
wszedł we wszystkie prawa i obowi zki subfunduszu przejmowanego.
Poł czenie nast piło w trybie art. 200 Ustawy. Ustalenie liczby Jednostek Uczestnictwa
subfunduszu przejmuj cego przydzielonych uczestnikom subfunduszu przejmowanego nast piło
według warto ci aktywów netto przypadaj cych na jednostk uczestnictwa, obliczonych na
podstawie warto ci aktywów netto wynikaj cych z ksi g subfunduszu przejmuj cego oraz
subfunduszu przejmowanego na dzie poprzedzaj cy dzie przydziału jednostek.
Przydział jednostek w subfunduszu przejmuj cym
Przydział został dokonany w dniu 16 kwietnia 2010 roku roku według warto ci aktywów netto
funduszy z dnia 15 kwietnia 2010 roku.
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Nazwa Subfunduszu
DWS Zrównowa ony Rynków
Wschodz cych
DWS Zrównowa ony Sektora
Finanse i Konsumpcja

Warto ć aktywów
netto na JU
Kategoria A

Liczba JU
Kategoria A

Warto ć JU
w tys. zł

145,89

43 789,549

6 388

102,09

62 578,784

6 388

Przekazanie maj tku funduszu przejmowanego
W dniu poł czenia maj tek subfunduszu przejmowanego został przekazany funduszowi
przejmuj cemu.
Na dzie przed przekazaniem warto ć aktywów DWS Zrównowa onego Sektora Finanse i
Konsumpcja wynosiła 6 401 tys. zł, a warto ć zobowi za :13 tys. zł.
Ostatnim sprawozdaniem subfunduszu przejmowanego podlegaj ce badaniu przez biegłego
rewidenta było sprawozdanie za okres roczny ko cz cy si 31 grudnia 2009 roku.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy Zarz d Towarzystwa sporz dził sprawozdanie finansowe
subfunduszu DWS Zrównowa onego Sektora Finanse i Konsumpcja na dzie 15 kwietnia 2010
roku, to jest na dzie poprzedzaj cy dzie przydziału Jednostek Uczestnictwa DWS
Zrównowa onego Rynków Wschodzacych. Wskazane sprawozdanie finansowe nie podlega
obowi zkowi badania przez biegłego rewidenta.
Sprawozdanie Subfunduszu DWS Ameryka Łaci ska na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało
sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez Subfundusz w daj cej si
przewidzieć przyszło ci.
Jednocze nie zwracamy uwag , e zgodnie z art. 40 pkt 2 ust.1 Statutu Żunduszu DWS Parasol
SFIO, Towarzystwo mo e podj ć decyzje o likwidacji Subfunduszu w przypadku spadku
warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych, lub odpowiednio, w przypadku
utrzymywania si warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych przez okres
przekraczaj cy 3 miesi ce od dnia rozpocz cia działalno ci przez Subfundusz. Na dzie
sprawozdawczy warto ć aktywów netto Subfunduszu wynosiła 7 214 tys. PLN. Intencj
Towarzystwa jest rozwijanie działalno ci Subfunduszu. Zdaniem Zarz du Towarzystwa nie
istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci Subfunduszu w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
6)

BIEGŁY REWIDENT

Biegłym Rewidentem, który dokonał przegl du prezentowanego sprawozdania finansowego
DWS Parasol Specjalistycznego Żunduszu Inwestycyjnego Otwartego obejmuj cego pierwsze
półrocze 2010 roku jest KPMG Audyt sp. z o.o., z siedzib w Warszawie przy ul. Chłodnej 51.
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7)
KATEGORIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
Fundusz Parasol w ramach subfunduszy zbywa jednostki kategorii A, I i P.
DWS BRIC
Subfundusz zbywa jednostki kategorii A, I i P.
Jednostki Uczestnictwa kategorii A s zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i
jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci prawnej, zarówno krajowym jak i
zagranicznym, które mog zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i
reprezentacji Subfunduszu wynagrodzenie w wysoko ci nie wy szej ni 4% redniej warto ci
aktywów netto Subfunduszu przypadaj cej na Jednostki kategorii A w skali roku. Subfundusz
mo e wypłacać Uczestnikom Subfunduszu posiadaj cym Jednostki Uczestnictwa kategorii A
wiadczenie, o którym mowa w Rozdziale IV art.17 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek
Uczestnictwa kategorii A mo e być pobrana opłata manipulacyjna w wysoko ci nie wy szej ni
5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Maksymalna wysoko ć opłaty manipulacyjnej
nie ma zastosowania do opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa
kategorii A w ramach planów systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z art. 24a
Statutu Żunduszu. W takim przypadku maksymaln stawk opłaty manipulacyjnej lub sposób
wyliczenia opłaty manipulacyjnej okre la regulamin produktowy danego planu systematycznego
oszcz dzania. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie jest pobierana adna
opłata.
Jednostki Uczestnictwa kategorii I s zbywane przez Subfundusz osobom, które zawarły z
Subfunduszem umow o prowadzenie IKE, przy czym jednostki uczestnictwa I s zbywane
wył cznie za wpłaty dokonywane w ramach IKE, je li umowa o prowadzenie IKE to przewiduje.
Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i reprezentacji Subfunduszu wynagrodzenia w
wysoko ci nie wy szej ni 3,15% redniej warto ci aktywów netto danego Subfunduszu
przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I w skali roku. Przy zbyciu Jednostek
Uczestnictwa kategorii I mo e być pobrana opłata manipulacyjna w wysoko ci nie wy szej ni
5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii I. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa
kategorii I nie jest pobierana adna opłata, za wyj tkiem opłaty karnej okre lonej w Regulaminie
IKE za zerwanie Umowy o prowadzenie IKE przed upływem 12 miesi cy od daty jej zawarcia.
Opłata karna nie mo e być wy sza ni 5 % wypłacanych rodków.
Jednostki Uczestnictwa kategorii P s zbywane uczestnikom PPE i ZPSO, w ramach, których
rodki s gromadzone w Subfunduszu, przy czym jednostki uczestnictwa kategorii P s
zbywane wył cznie za wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, je eli umowa pomi dzy
Subfunduszem i pracodawc to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i
reprezentacji Subfunduszu wynagrodzenie w wysoko ci nie wy szej ni 2,10% redniej warto ci
aktywów netto Subfunduszu przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku.
Przy zbyciu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii P nie jest pobiera adna opłata.
DWS Sektora Nieruchomo ci i Budownictwa
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A
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Jednostki uczestnictwa kategorii A s zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i
jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci prawnej, zarówno krajowym jak i
zagranicznym, które mog zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i
reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysoko ci nie wy szej ni 4 % redniej Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu, przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku.
Subfundusz mo e wypłacać Uczestnikom Subfunduszu posiadaj cym Jednostki Uczestnictwa
kategorii A wiadczenie, o którym mowa w rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu.
Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest opłata manipulacyjna nie wy sza
ni 5% wpłaty. Przy odkupowaniu jednostek uczestnictwa opłata manipulacyjna nie jest
pobierana.
DWS Zmian Klimatycznych
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki uczestnictwa kategorii A s zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i
jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci prawnej, zarówno krajowym jak i
zagranicznym, które mog zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i
reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysoko ci nie wy szej ni 4 % redniej Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu, przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku.
Subfundusz mo e wypłacać Uczestnikom Subfunduszu posiadaj cym Jednostki Uczestnictwa
kategorii A wiadczenie, o którym mowa w rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu.
Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest opłata manipulacyjna nie wy sza
ni 5% wpłaty. Przy odkupowaniu jednostek uczestnictwa opłata manipulacyjna nie jest
pobierana.
DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki uczestnictwa kategorii A s zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i
jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci prawnej, zarówno krajowym jak i
zagranicznym, które mog zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i
reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysoko ci nie wy szej ni 4 % redniej Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu, przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku.
Subfundusz mo e wypłacać Uczestnikom Subfunduszu posiadaj cym Jednostki Uczestnictwa
kategorii A wiadczenie, o którym mowa w rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu.
Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest opłata manipulacyjna nie wy sza
ni 5% wpłaty. Przy odkupowaniu jednostek uczestnictwa opłata manipulacyjna nie jest
pobierana.
DWS Gotówkowy
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki uczestnictwa kategorii A s zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i
jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci prawnej, zarówno krajowym jak i
zagranicznym, które mog zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i
reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysoko ci nie wy szej ni 1,5 % redniej Warto ci
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Aktywów Netto Subfunduszu, przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku.
Subfundusz mo e wypłacać Uczestnikom Subfunduszu posiadaj cym Jednostki Uczestnictwa
kategorii A wiadczenie, o którym mowa w rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu.
Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest opłata manipulacyjna nie wy sza
ni 0,20% wpłaty. Przy odkupowaniu jednostek uczestnictwa opłata manipulacyjna nie jest
pobierana.
DWS Gold
Subfundusz zbywa jednostki kategorii A, I i P.
Jednostki Uczestnictwa kategorii A s zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i
jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci prawnej, zarówno krajowym jak i
zagranicznym, które mog zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i
reprezentacji Subfunduszu wynagrodzenie w wysoko ci nie wy szej ni 4% redniej warto ci
aktywów netto Subfunduszu przypadaj cej na Jednostki kategorii A w skali roku. Subfundusz
mo e wypłacać Uczestnikom Subfunduszu posiadaj cym Jednostki Uczestnictwa kategorii A
wiadczenie, o którym mowa w Rozdziale IV art.17 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek
Uczestnictwa kategorii A mo e być pobrana opłata manipulacyjna w wysoko ci nie wy szej ni
5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Maksymalna wysoko ć opłaty manipulacyjnej
nie ma zastosowania do opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa
kategorii A w ramach planów systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z art. 24a
Statutu Żunduszu. W takim przypadku maksymaln stawk opłaty manipulacyjnej lub sposób
wyliczenia opłaty manipulacyjnej okre la regulamin produktowy danego planu systematycznego
oszcz dzania. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie jest pobierana adna
opłata.
Jednostki Uczestnictwa kategorii I s zbywane przez Subfundusz osobom, które zawarły z
Subfunduszem umow o prowadzenie IKE, przy czym jednostki uczestnictwa I s zbywane
wył cznie za wpłaty dokonywane w ramach IKE, je li umowa o prowadzenie IKE to przewiduje.
Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i reprezentacji Subfunduszu wynagrodzenia w
wysoko ci nie wy szej ni 3,15% redniej warto ci aktywów netto danego Subfunduszu
przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I w skali roku. Przy zbyciu Jednostek
Uczestnictwa kategorii I mo e być pobrana opłata manipulacyjna w wysoko ci nie wy szej ni
5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii I. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa
kategorii I nie jest pobierana adna opłata, za wyj tkiem opłaty karnej okre lonej w Regulaminie
IKE za zerwanie Umowy o prowadzenie IKE przed upływem 12 miesi cy od daty jej zawarcia.
Opłata karna nie mo e być wy sza ni 5 % wypłacanych rodków.
Jednostki Uczestnictwa kategorii P s zbywane uczestnikom PPE i ZPSO, w ramach, których
rodki s gromadzone w Subfunduszu, przy czym jednostki uczestnictwa kategorii P s
zbywane wył cznie za wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, je eli umowa pomi dzy
Subfunduszem i pracodawc to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i
reprezentacji Subfunduszu wynagrodzenie w wysoko ci nie wy szej ni 2,10% redniej warto ci
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aktywów netto Subfunduszu przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku.
Przy zbyciu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii P nie jest pobiera adna opłata.
DWS Agrobiznes
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki uczestnictwa kategorii A s zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i
jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci prawnej, zarówno krajowym jak i
zagranicznym, które mog zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i
reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysoko ci nie wy szej ni 4 % redniej Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu, przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku.
Subfundusz mo e wypłacać Uczestnikom Subfunduszu posiadaj cym Jednostki Uczestnictwa
kategorii A wiadczenie, o którym mowa w rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu.
Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest opłata manipulacyjna nie wy sza
ni 5% wpłaty. Przy odkupowaniu jednostek uczestnictwa opłata manipulacyjna nie jest
pobierana.
DWS Rosja
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki uczestnictwa kategorii A s zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i
jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci prawnej, zarówno krajowym jak i
zagranicznym, które mog zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i
reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysoko ci nie wy szej ni 4 % redniej Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu, przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku.
Subfundusz mo e wypłacać Uczestnikom Subfunduszu posiadaj cym Jednostki Uczestnictwa
kategorii A wiadczenie, o którym mowa w rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu.
Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest opłata manipulacyjna nie wy sza
ni 5% wpłaty. Przy odkupowaniu jednostek uczestnictwa opłata manipulacyjna nie jest
pobierana.
DWS Turcja
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki uczestnictwa kategorii A s zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i
jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci prawnej, zarówno krajowym jak i
zagranicznym, które mog zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i
reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysoko ci nie wy szej ni 4 % redniej Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu, przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku.
Subfundusz mo e wypłacać Uczestnikom Subfunduszu posiadaj cym Jednostki Uczestnictwa
kategorii A wiadczenie, o którym mowa w rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu.
Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest opłata manipulacyjna nie wy sza
ni 5% wpłaty. Przy odkupowaniu jednostek uczestnictwa opłata manipulacyjna nie jest
pobierana.
DWS Indie i Chiny
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
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Jednostki uczestnictwa kategorii A s zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i
jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci prawnej, zarówno krajowym jak i
zagranicznym, które mog zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i
reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysoko ci nie wy szej ni 4 % redniej Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu, przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku.
Subfundusz mo e wypłacać Uczestnikom Subfunduszu posiadaj cym Jednostki Uczestnictwa
kategorii A wiadczenie, o którym mowa w rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu.
Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest opłata manipulacyjna nie wy sza
ni 5% wpłaty. Przy odkupowaniu jednostek uczestnictwa opłata manipulacyjna nie jest
pobierana.
DWS Zrównowa onego Rynków Wschodz cych
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki uczestnictwa kategorii A s zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i
jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci prawnej, zarówno krajowym jak i
zagranicznym, które mog zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i
reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysoko ci nie wy szej ni 3,5 % redniej Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu, przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku.
Subfundusz mo e wypłacać Uczestnikom Subfunduszu posiadaj cym Jednostki Uczestnictwa
kategorii A wiadczenie, o którym mowa w rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu.
Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest opłata manipulacyjna nie wy sza
ni 4% wpłaty. Przy odkupowaniu jednostek uczestnictwa opłata manipulacyjna nie jest
pobierana.
DWS Ameryka Łaci ska
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki uczestnictwa kategorii A s zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i
jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci prawnej, zarówno krajowym jak i
zagranicznym, które mog zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarz dzania i
reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysoko ci nie wy szej ni 4 % redniej Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu, przypadaj cej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku.
Subfundusz mo e wypłacać Uczestnikom Subfunduszu posiadaj cym Jednostki Uczestnictwa
kategorii A wiadczenie, o którym mowa w rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu.
Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest opłata manipulacyjna nie wy sza
ni 5% wpłaty. Przy odkupowaniu jednostek uczestnictwa opłata manipulacyjna nie jest
pobierana.
8)

MAKSYMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZA ZARZ DZANIE FUNDUSZAMI
INWESTYCYJNYMI
OTWARTYMI
B D CYMI
PRZEDMIOTEM
LOKAT
FUNDUSZU PARASOL
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Maksymalna wysoko ć wynagrodzenia za zarz dzanie funduszami inwestycyjnymi otwartymi
b d cymi przedmiotem lokat Funduszu DWS Parasol SFIO jest obliczana w oparciu o warto ć
aktywów netto na jednostk uczestnictwa subfunduszu w danym dniu wyceny i wynosi:
DWS Invest BRIC Plus dla jednostek uczestnictwa kategorii LC – 1,50% warto ci aktywów netto
subfunduszu rocznie,
RREEF Asia-Pacific Real Estate Securities dla jednostek uczestnictwa kategorii LC – 1,50%
warto ci aktywów netto subfunduszu rocznie,
RREEF Global Real Estate Securities dla jednostek uczestnictwa kategorii LC – 1,50% warto ci
aktywów netto subfunduszu rocznie,
DWS Invest Climate Change dla jednostek uczestnictwa kategorii LC – 1,50% warto ci aktywów
netto subfunduszu rocznie,
DWS Gold Plus dla jednostek uczestnictwa kategorii LC – 0,75% warto ci aktywów netto
subfunduszu rocznie,
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities dla jednostek uczestnictwa kategorii A2 – 1,50%
warto ci aktywów netto subfunduszu rocznie,
DWS Invest Global Agribusiness dla jednostek uczestnictwa kategorii LC – 1,50% warto ci
aktywów netto subfunduszu rocznie,
DWS Russia – 1,75% warto ci aktywów netto subfunduszu rocznie,
DWS Turkei dla jednostek uczestnictwa kategorii LC – 1,75% warto ci aktywów netto
subfunduszu rocznie,
DWS Invest Chinese Equities dla jednostek uczestnictwa kategorii LC – 1,50% warto ci
aktywów netto subfunduszu rocznie,
DWS India - 1,75% warto ci aktywów netto subfunduszu rocznie,
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus dla jednostek uczestnictwa kategorii LC –
1,50% warto ci aktywów netto subfunduszu rocznie,
DWS Lateinamerika - 1,50% warto ci aktywów netto subfunduszu rocznie,
DWS Invest European Dividend Plus - dla jednostek uczestnictwa kategorii LC – 1,50% warto ci
aktywów netto subfunduszu rocznie,
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Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

30.06.2010
SKŁADNIKI LOKAT
Akcje

Warto ć według ceny nabycia
w tys.

31.12.2009

Warto ć według wyceny na
dzie bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach
ogółem

Warto ć według ceny nabycia
w tys.

Warto ć według wyceny na
dzie bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach
ogółem

17 261

16 600

7,02%

8 571

8 507

4,64%

Prawa do akcji

0

0

0,00%

-

-

0,00%

Prawa poboru

0

0

0,00%

0

0

0,00%

17 295

17 536

7,41%

15 161

15 324

8,35%

0

0

0,00%

0

1 285

0,70%

139 135

170 066

71,87%

106 165

117 385

64,00%

Dłu ne papiery warto ciowe
Instrumenty pochodne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania maj ce siedzib za granic

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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POŁ CZONE SPRAWOZDANIE ŻINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
POŁ CZONE ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA żŁÓWNA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

POŁ CZONY BILANS
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
BILANS
Aktywa
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Nale no ci
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
dłu ne papiery warto ciowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
dłu ne papiery warto ciowe
Zobowi zania
Zobowi zania Własne subfunduszy
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wpłacony - kategoria A
Kapitał wpłacony - kategoria I
Kapitał wpłacony - kategoria P
Kapitał wypłacony
Kapitał wypłacony - kategoria A
Kapitał wypłacony - kategoria I
Kapitał wypłacony - kategoria P
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Deutsche Bank Group
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POŁ CZONE SPRAWOZDANIE ŻINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

30.06.2010

31.12.2009
236 631
28 499
3 930
185 344
6 021
18 858
11 515
5 943
5 943
230 688
215 470
700 075
700 036
20
19
-484 605
-484 605
0
0
-15 066
-3 299

183 424
22 034
18 889
119 559
7 515
22 942
7 809
20 095
20 095
163 329
163 778
435 809
435 803
6
-272 031
-272 031
-12 925
-1 246

-11 767
30 284
230 688

-11 679
12 476
163 329

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Ujemne saldo ró nic kursowych
Pozostałe, w tym:
Koszty wiadcze
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wynik z operacji

Deutsche Bank Group
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POŁ CZONE SPRAWOZDANIE ŻINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
POŁ CZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
01.01.2010- 31.06.2010
1 803
1 037
728
38
0
3 873
3 095
225
553
519
3 873
-2 070
18 247
-5
74
18 252
2 885
16 177

01.01.2009-31.12.2009
1 800
657
867
276
2 986
2 549
222
215
167
2 986
-1 186
16 752
-6 624
2 939
23 376
-5 894
15 566

01.01.2009-30.06.2009
908
220
394
294
1 037
785
216
36
14
1 037
-129
4 932
-6 206
1 344
11 138
375
4 803

POŁ CZONE SPRAWOZDANIE ŻINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
POŁ CZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Warto ć aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
Warto ć aktywów netto Żunduszu na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego pomniejszona o warto ć aktywów netto Subfunduszu
DWS Euroobligacji, który rozpocz ł proces likwidacji przed dniem 31 grudnia
2009 roku
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego subfunduszy (powi kszenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego subfunduszy (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

163 329

32 877

16 177
-2 070
-5
18 252
16 177
57 243

30 839
15 566
-1 186
-6 624
23 376
15 566
116 924

277 831

339 830

-220 602
73 420
230 688
195 926

-222 906
132 490
163 329
77 990

Deutsche Bank Group
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DWS BRIC SUBFUNDUSZ WYDZIELONY
W DWS PARASOL SPECJALISTYCZNYM
FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM
RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGL DU ORAZ RÓDROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

SKŁADNIKI LOKAT
Instrumenty pochodne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania maj ce siedzib za
granic
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS BRIC
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA żŁÓWNA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

30.06.2010
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

31.12.2009
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział Warto ć według
w aktywach
ceny nabycia w
ogółem
tys.

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

0

0

0,00%

0

908

1,11%

63 510

75 654

84,59%

49 398

54 165

66,12%

INSTRUMENTY POCHODNE
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS BRIC
ZESTAWIENIE LOKAT
INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent
(wystawca)

Kraj siedziby
emitenta
(wystawcy)

NDF0307

NIENOTOWANE NA RYNKU
AKTYWNYM

(NIE DOTYCZY) PEKAO S.A.

POLSKA

NDF2907

NIENOTOWANE NA RYNKU
AKTYWNYM

(NIE DOTYCZY) PEKAO S.A.

POLSKA

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.PLN

Warto ć na dzie
bilansowy w tys.
PLN

2

0

Procentowy
udział w
aktywach ogółem
0
0,00%

EUR

1

0

0

0,00%

EUR

1

0

0

0,00%

Instrument
bazowy

Liczba

TYTUŁY UCZESTNICTWA
EMITOWANE PRZEZ
ISTYTUCJE WSPÓLNEGO
INWESTOWANIA MAJ CE
Tytuły uczestnictwa

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
Nazwa emitenta emitenta

Aktywny rynek - rynek
regulowany

DWS INVEST BRIC PLUS LC

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS BRIC
ZESTAWIENIE LOKAT
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEżO INWESTOWANIA MAJ CE SIEDZIB ZA żRANIC
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY

GERMAN
STOCK
EXCHANGE

DWS INVEST
BRIC PLUS LC

LUKSEMBURG

Liczba

Warto ć według Warto ć na dzie
Procentowy
ceny nabycia w
bilansowy w tys.
udział w aktywach
tys.PLN
PLN
ogółem
86 049
63 510
75 654
84,59%
86 049

63 510

75 654

84,59%

86 049

63 510

75 654

84,59%

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS BRIC
BILANS
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

BILANS
Aktywa
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Nale no ci
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Zobowi zania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wpłacony - kategoria A
Kapitał wpłacony - kategoria I
Kapitał wpłacony - kategoria P
Kapitał wypłacony
Kapitał wypłacony - kategoria A
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat

30.06.2010

31.12.2009
89 441
11 954
1 833
75 654
0
2 323
87 118
82 524
229 257
229 235
12
10
-146 733
-146 733
-7 550
-1 790

81 914
10 437
16 404
54 165
908
16 740
65 174
66 610
151 925
151 922
3
0
-85 315
-85 315
-7 111
-803

-5 760

-6 308

Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

12 144

5 675

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

87 118

65 174

1 080 059,620
80,66

882 053,631
73,89

Liczba na dzie 30.06.2010
1 079 766,389
164,269
128,962

Liczba na dzie 31.12.2009
882 008,995
44,636
0,000

Liczba jednostek uczestnictwa
Warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

Warto ć aktywów netto na
Warto ć aktywów netto na
jednostk uczestnictwa na dzie
jednostk uczestnictwa na dzie
30.06.2010
31.12.2009
80,66
73,89
81,13
74,04
81,04
-

Bilans nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
finansowego.

ć sprawozdania
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS BRIC
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
( w tysi cach złotych, z wyj tkiem wyniku z operacji przypadajacego na jednostk uczestnictwa )
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Ujemne saldo ró nic kursowych
Pozostałe, w tym:
Koszty wiadcze
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w
tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wynik z operacji

Kategoria jednostek uczestnictwa
Wynik z operacji przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-30.06.2009

547
373
174
1 534
1 082
15
437
432
1 534
-987

358
262
96
0
1 009
823
23
163
157
1 009
-651

81
55
26
0
0
301
187
98
16
14
301
-220

7 017

8 900

2 871

548
-28

-2 461
3 099

-1 880
1 007

6 469
1 013
6 030

11 361
-3 905
8 249

4 751
245
2 651

Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
6,77
6,77
7,09
3,02

27,13
27,13
10,16
0,00

16,36
0,00
0,00
0,00

Rachunek wyniku z operacji nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
sprawozdania finansowego.

ć
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS BRIC
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana warto ci aktywów netto
Warto ć aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

65 174
6 030
-987
548

6 500
8 249
-651
-2 461

6 469
6 030

11 361
8 249

15 914

50 425

77 332
77 313
9
10

121 974
121 971
3
-

-61 418
-61 418
0
0
21 944

-71 549
-71 549
58 674

Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

87 118

65 174

rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
saldo zmian
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Liczba jednostek uczestnictwa narastaj co od pocz tku
działalno ci funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
saldo zmian
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

76 370
76 353
10
7

24 448
24 447
1
-

198 005,989
994 555,505
994 306,910
119,633
128,962
796 549,516
796 549,516
0,000
0,000
198 005,989
197 757,394
119,633
128,962

743 052,382
1 799 621,954
1 799 577,318
44,636
0,000
1 056 569,572
1 056 569,572
0,000
0,000
743 052,382
743 007,746
44,636
0,000

1 080 059,620
3 115 306,323
3 115 013,092
164,269
128,962
2 035 246,703
2 035 246,703
0,000
0,000
1 080 059,620
1 079 766,389
164,269
128,962

882 053,631
2 120 750,818
2 120 706,182
44,636
0,000
1 238 697,187
1 238 697,187
0,000
0,000
882 053,631
882 008,995
44,636
0,000

73,89
74,04
-

46,76
46,76
-

80,66
81,13
81,04

\
73,89
74,04
-

18,48%
19,31%

58,02%
47,58%

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powi kszenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

Zmiana warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
bie cego okresu sprawozdawczego
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
procentowa zmiana warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS BRIC
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
Kategoria P
minimalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
maksymalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
Procentowy udział kosztów funduszu w redniej warto ci
aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

15,04%

-

71,20
71,60
71,43
25/05/2010
25/05/2010
25/05/2010

45,62
63,68
27/01/2009
03/09/2009
-

82.72
83.17
83,06
21/06/2010
21/06/2010
21/06/2010

74,47
74,61
29/12/2009
29/12/2009
-

80,66
81,13
81,04
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010

73,89
74,04
31/12/2009
31/12/2009
-

2,86%

3,37%
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS BRIC
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWO CI
1)

OPIS, W TYM:
A/

PRZYJ TE ZASADY RACHUNKOWO CI

Sprawozdanie finansowe Subfunduszu DWS BRIC obejmuj ce okres od 1 stycznia
2010 roku do 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci (Dz. U. z 2009 roku nr 152,
poz. 1223 z pó niejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra
Żinansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2007 r, nr.249, poz.1859).
Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1. Sprawozdanie finansowe sporz dza si w j zyku polskim i walucie
polskiej.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s w tys.
złotych, za wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
3. Na dzie bilansowy ustala si wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj cy:
a. Przychody z lokat netto – stanowi ce ró nic pomi dzy
przychodami z lokat i kosztami Subfunduszu netto,
b. Zrealizowany zysk/strat ze zbycia lokat i niezrealizowany
zysk/strat z wyceny lokat.
4. Jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje:
a. Zestawienie lokat,
b. Bilans,
c. Rachunek wyniku z operacji,
d. Zestawienie zmian w aktywach netto,
e. Noty obja niaj ce,
f. Informacj dodatkow ,
5. Sprawozdanie finansowe na dzie 30 czerwca 2010 roku obejmuje
nast puj ce dane porównywalne:
a. Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
b. Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2009 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
roku,
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c. Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres
sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
Warto ci szacunkowe
Sporz dzanie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa dokonania
subiektywnych ocen, estymacji i przyj cia zało e wpływaj cych na stosowane
zasady rachunkowo ci oraz na prezentowane warto ci aktywów i pasywów oraz
kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane s w oparciu o dost pne dane
historyczne, dane mo liwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych
czynników uwa anych za wła ciwe w danych okoliczno ciach. Stanowi one
podstaw do oszacowania warto ci bilansowych aktywów i zobowi za , których nie
da si okre lić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny pochodz cej z aktywnego
rynku.
Szacunki i zało enia stanowi ce ich podstaw podlegaj okresowym przegl dom.
Korekty w szacunkach s rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany
szacunku, je eli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano
zmiany i okresach przyszłych, je li korekta wpływa zarówno na bie cy, jak i przyszłe
okresy.
Szacunki dokonane na dzie bilansowy uwzgl dniaj parametry z tego dnia i poziom
ryzyka na ten dzie . Bior c pod uwag zmienno ć otoczenia gospodarczego istnieje
niepewno ć w zakresie dokonanych szacunków.
Poni ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy
sporz dzeniu sprawozdania finansowego Subfunduszu.
Składniki lokat wyceniane w warto ci godziwej
Warto ć godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek ustalana
jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu b d przy zastosowaniu
innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny s okresowo
oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny s testowane i zatwierdzane
przed u yciem. W miar mo liwo ci w modelach wyceny wykorzystywane s
wył cznie dane mo liwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
kierownictwo musi korzystać z oszacowa . Zmiany przyj tych zało e i szacunków
mog mieć wpływ na wykazywane warto ci godziwe składników lokat.
Składniki lokat wyceniane metod zamortyzowanego kosztu oraz innymi
metodami
Na dzie 30 czerwca 2010roku Subfundusz posiadał aktywa wycenione w sposób
inny ni w oparciu o kurs ustalony na aktywnym rynku tj. metod zamortyzowanego
kosztu lub poprzez oszacowanie warto ci godziwej przy zastosowaniu modeli i
metod wyceny, ale ich warto ć godziwa wynosiła 0 (na dzie 31 grudnia 2009 roku
odpowiednio 1,39%). Wyst puje istotna niepewno ć, i dla takich aktywów wyceny
uj te w sprawozdaniu finansowym mog ró nić si znacz co od warto ci, jakie
zostałyby wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. Zdaniem kierownictwa
warto ci bilansowe wszystkich istotnych składników aktywów s mo liwe do
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odzyskania.
Ujmowanie w ksi gach rachunkowych informacji i operacji dotycz cych
Subfunduszu
1. Ksi gi Subfunduszu s prowadzone w walucie polskiej.
2. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
okresie, którego dotycz .
3. Zapisy w ksi gach rachunkowych Subfunduszu dokonywane s na
podstawie dowodów ksi gowych. Operacje dotycz ce poszczególnych
składników aktywów i pasywów Subfunduszu ujmuje si w ksi gach
rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.
4. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje si w
ksi gach rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy.
5. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po
momencie wyceny, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia
zawarcia transakcji w momencie wyceny, Towarzystwo ujmowało si w
dacie zawarcia umowy, ale uwzgl dnia w najbli szej wycenie aktywów
Subfunduszu i ustaleniu jego zobowi za . W poprzednim okresie
sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 maja 2009 roku,
moment wyceny wyznaczony był na godz.12:00. Od dnia 1 czerwca 2009
roku Towarzystwo dokonało zmiany i przesun ło ten moment na
godz.23:59. W okresie obj tym sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia 2010
roku do 30 czerwca 2010 roku, moment wyceny wyznaczony był przez
Towarzystwo na godz. 23:59.
6. Nabyte składniki portfela lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych
Subfunduszu według ceny nabycia, obejmuj cej prowizj maklersk .
Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje si według warto ci
równej zeru.
7. Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje si w
cenie nabycia wynikaj cej z ceny nabycia tych składników lokat
wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieni nych.
8. Dłu ne papiery warto ciowe ujmuje si w ksi gach rachunkowych według
warto ci ustalonej w stosunku do ich warto ci nominalnej ł cznie ze
skumulowanymi odsetkami.
9. Zysk lub strat ze zbycia składników lokat Subfunduszu wylicza si
metod ,, najdro sze sprzedaje si jako pierwsze’’, polegaj c na
przypisaniu sprzedanym składnikom najwy szej ceny nabycia danego
składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysoko ci
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, najwy szej bie cej warto ci ksi gowej.
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10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje po yczek
papierów warto ciowych s wył czone spod zasady okre lonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje si transakcji zbycia i nabycia
danego składnika lokat, w pierwszej kolejno ci ujmuje si nabycie danego
składnika lokat.
12. Przysługuj ce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje
si w ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny
danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa
poboru.
13. Nale n dywidend od akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si w
ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych
akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa do
dywidendy.
14. Przysługuj ce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz
prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym
rynku ujmuje si w ksi gach rachunkowych w dniu nast pnym po dniu
ustalenia tych praw.
15. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w walucie, w której s
wyra one, a tak e w walucie polskiej, po przeliczeniu według redniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie
uj cia tych operacji w ksi gach rachunkowych Subfunduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksi g zmiany kapitału wpłaconego b d kapitału
wypłaconego jest dzie , w którym Subfundusz zbył b d odkupił jednostki
uczestnictwa. Na potrzeby okre lenia Warto ci Aktywów Netto na
Jednostk Uczestnictwa w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si
zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego,
zwi zanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Subfunduszu z tytułu ich odkupu
nast puje zgodnie z metod ŻIŻO.
18. W ksi gach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje si odsetki
naliczone od rodków pieni nych i papierów warto ciowych, stosuj c
zasad memoriałow .
19. Przychody z lokat obejmuj w szczególno ci odsetki, oraz dodatnie saldo
ró nic kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci oraz zobowi za w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek)
wyniku z operacji.
21. Nale no ci i zobowi zania Subfunduszu ujmowane s w kwocie
wymagaj cej zapłaty.
22. Koszty Subfunduszu obejmuj w szczególno ci ujemne saldo ró nic
kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
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nale no ci, oraz zobowi za w walutach obcych, a tak e koszty
limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Subfunduszu ujmowane s
w ksi gach w wysoko ci
przewidywanej. W przypadku kosztów operacyjnych tworzy si rezerw
na przewidywane wydatki. Płatno ci z tytułu kosztów operacyjnych
zmniejszaj
naliczon
rezerw . Uzgodnienie przewidywanych i
rzeczywistych kosztów nast puje w okresach miesi cznych.
24. Koszty, które dotycz całego Żunduszu DWS Parasol SFIO, obci aj
Subfundusz proporcjonalnie do udziału warto ci aktywów netto
Subfunduszu DWS BRIC w warto ci aktywów netto Żunduszu DWS
Parasol SFIO.
25. Na potrzeby okre lenia warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si zmian w kapitale
wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwi zanych z wpłatami lub
wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasad opisan w punkcie 16.
Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu
1. Wycena aktywów netto dokonywana jest w ka dym Dniu Wyceny, który
przypada w dniu, w którym odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
2. Aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania Subfunduszu ustala si
w dniu wyceny oraz na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego,
według wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, z zastrze eniem pkt
7 poni ej.
3. Warto ć godziw składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym
akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów
depozytowych, dłu nych papierów warto ciowych, instrumentów
pochodnych,
certyfikatów
inwestycyjnych,
tytułów
uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic i instrumentów rynku pieni nego Towarzystwo wyznaczało w
okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku w oparciu o
ostatnie, dost pne kursy o godz. 23.59 w Dniu Wyceny w nast puj cy
sposób:
a. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według
ostatniego dost pnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z
zastrze eniem,
e gdy wycena aktywów Subfunduszu
dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamkni cia, a w przypadku braku kursu zamkni cia - innej,
ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej jego odpowiednik,
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za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten kurs albo warto ć z
Dnia Wyceny;
b. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacz co
niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto adnej
transakcji - według ostatniego dost pnego w momencie
dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku,
skorygowanego
w
sposób
umo liwiaj cy
uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, zgodnie z
zasadami okre lonymi w ust. 4, z zastrze eniem, e gdy
wycena aktywów Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu
w dniu wyceny kursu zamkni cia, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten
kurs albo warto ć z uwzgl dnieniem istotnych zdarze
maj cych wpływ na ten kurs albo warto ć;
c. je eli Dzie Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania
transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dost pnego
w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni cia
ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umo liwiaj cy
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej,
zgodnie z pkt.4
4. W celu wiarygodnego oszacowania warto ci godziwej Subfundusz stosuje
nast puj ce powszechnie uznane metody estymacji, w szczególno ci:
a. Oszacowanie na podstawie oficjalnie wyliczonej przez dany
rynek ceny zamkni cia, lub
b. Oszacowanie na podstawie ostatnich najlepszych, dost pnych
ofert kupna i sprzeda y, przy czym nie jest mo liwe oparcie si
wył cznie na ofertach sprzeda y, lub
c. Oszacowanie na podstawie ceny nieró ni cego si istotnie
składnika lokat, ogłoszonej na aktywnym rynku, lub
d. Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i
porównania z emitentami o zbli onym profilu, których
instrumenty finansowe s notowane na aktywnym rynku, lub
e. Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów
pieni nych z uwzgl dnieniem prognozowanych przepływów
generowanych przez emitenta oraz warto ci rezydualnej, lub
f. Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.
5. W przypadku, gdy brak jest stałej mo liwo ci samodzielnego
pozyskiwania przez Subfundusz kursów stosowanych do wyznaczania
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warto ci godziwej składników lokat notowanych na aktywnym rynku, a
istnieje mo liwo ć wykorzystywania przez Subfundusz kursów
uzyskiwanych
od
wyspecjalizowanych,
niezale nych
jednostek
dokonuj cych wycen rynkowych, Subfundusz wykorzystuje te kursy.
6. Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach
aktywnych jest rynek, na którym w ci gu ostatniego miesi ca
kalendarzowego odnotowano najwi kszy redni wolumen obrotu tymi
składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest
dokonywany na koniec ka dego kolejnego miesi ca kalendarzowego.
7. Warto ć składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala si :
a. akcji - według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem zdarze
maj cych istotny wpływ na t warto ć, w szczególno ci w
oparciu o analiz sytuacji finansowej spółki i porównanie ze
spółkami o zbli onym profilu, których akcje s notowane na
rynku aktywnym,
b. praw do akcji - w oparciu o ostatni cen , po jakiej nabywano
papiery warto ciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej, powi kszon o warto ć rynkow prawa
poboru niezb dnego do ich obj cia w dniu wyga ni cia tego
prawa, a w przypadku, gdy zostały okre lone i podane do
publicznej wiadomo ci ró ne ceny emisyjne, w oparciu o
redni cen nabycia wa on liczb nabytych papierów
warto ciowych, z uwzgl dnieniem zmian warto ci tych
papierów, spowodowanych zdarzeniami maj cymi wpływ na
ich warto ć rynkow ,
c. praw poboru - według warto ci teoretycznej,
d. dłu ne papiery warto ciowe i depozyty w bankach krajowych
lub instytucjach kredytowych, w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza si
odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów
odsetkowych Subfunduszu,
e. dłu ne papiery warto ciowe z wbudowanymi instrumentami
pochodnymi – w warto ci godziwej, w szczególno ci w
przypadku dłu nych papierów warto ciowych z wbudowanymi
instrumentami pochodnymi opartymi o stopy procentowe lub
kursy walut – według zdyskontowanych przepływów
pieni nych, okre lonych z uwzgl dnieniem bie cej i
oczekiwanej warto ci instrumentów, o które jest oparty dany
instrument pochodny,
f. instrumenty rynku pieni nego oraz papiery warto ciowe
inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne nieb d ce dłu nymi
papierami warto ciowymi- według warto ci godziwej,
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g. instrumenty pochodne - w warto ci godziwej, w szczególno ci
kontrakty terminowe na walut
- według rozlicze
kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z
uwzgl dnieniem
wyceny
metoda
zdyskontowanych
przepływów pieni nych instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
h. opcje – według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem typu
instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu
pozostałego do wyga ni cia opcji, w tym w oparciu o wycen
dostarczan przez wystawc opcji, dokonywan według
uznanych metod, takich jak Monte Carlo, zmodyfikowany
model Black’a Scholes’a,
i. kontrakty terminowe – według stanu rozlicze kontrahentów
wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z uwzgl dnieniem
wyceny instrumentu bazowego oraz terminu wykonania
kontrakt,
j. jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły
uczestnictwa
emitowane
przez instytucje
wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic - według ostatniej
warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa, certyfikat
lub tytuł uczestnictwa dost pnej w Momencie Wyceny w Dniu
Wyceny, z uwzgl dnieniem istotnych zdarze maj cych wpływ
na t warto ć, które wyst piły w okresie od momentu ostatniej
publikacji tej warto ci do Dnia Wyceny;
8. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w
warto ci godziwej, do wysoko ci skorygowanej ceny nabycia - warto ć
godziwa wynikaj ca z ksi g rachunkowych stanowi, na dzie
przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia.
9. Nale no ci z tytułu udzielonej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych,
wycenia si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
10. Zobowi zania z tytułu otrzymanej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych, ustala
si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
11. Papiery warto ciowe nabyte przez Subfundusz przy zobowi zaniu si
drugiej strony do odkupu wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metod skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Zobowi zania z tytułu zbycia papierów warto ciowych, przy zobowi zaniu
si Subfunduszu do odkupu, wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy sprzeda y, metod korekty ró nicy pomi dzy cen odkupu a cen
sprzeda y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
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13. Aktywa Subfunduszu oraz zobowi zania denominowane w walutach
obcych wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na
aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie s notowane na aktywnym rynku
- w walucie, w której s denominowane. Aktywa Subfunduszu i jego
zobowi zania wykazuje si w walucie polskiej, po przeliczeniu według
ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski. Warto ć Aktywów Subfunduszu notowanych
lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
wylicza kursu, nale y okre lić w relacji do Euro.
14. rodki pieni ne oraz denominowane w złotych nale no ci i zobowi zania
wycenia si w walucie, w której s wyra one, a tak e w walucie polskiej
po przeliczeniu według redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzie , o którym mowa w pkt.3.
Ustalanie warto ci aktywów netto Subfunduszu
1. W Dniu Wyceny aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania ustala
si według stanów odpowiednio aktywów i zobowi za oraz kursów, cen i
warto ci okre lonych w Momencie Wyceny z bie cego Dnia Wyceny. W
okresie obejmuj cym sprawozdanie finansowe, od 1 stycznia do 30
czerwca 2010 roku Moment Wyceny był wyznaczony na godz. 23.59.
2. Warto ć aktywów netto Subfunduszu jest równa warto ci wszystkich
aktywów Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowi zania
Subfunduszu w Dniu Wyceny.
3. Warto ć aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w
dniach, w których odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
4. Warto ć aktywów netto Subfunduszu na jednostk
uczestnictwa
Subfunduszu w Dniu Wyceny jest równa warto ci aktywów netto
Subfunduszu podzielonej przez liczb
Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu ustalon na podstawie Rejestru Uczestników Subfunduszu
w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.
5. Subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa Subfunduszu w Dniu
Wyceny po Cenie równej Warto ci Aktywów Netto na Jednostk
Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczonej zgodnie z zasad opisan , w
pkt.4.
2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWO CI
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku
Subfundusz nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowo ci.
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NOTA-2 NALE NO CI FUNDUSZU
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
Pozostałe
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS BRIC
NOTA OBJA NIAJ CA- NALE NO CI ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
132
1 630
71

16 353
51

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowi zania:
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
z tytułu zobowi za wobec TŻI
z tytułu rezerwy na wiadczenia
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS BRIC
NOTA OBJA NIAJ CA - ZOBOWI ZANIA ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
28
1 984
311
43
197
71

2
16 530
208
5
165
38

NOTA-4 I.STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH
Waluta
BANKOWYCH I NA RACHUNKACH W
DOMACH MAKLERSKICH

Warto ć na 30.06.2010 w walucie I. STRUKTURA RODKÓW
sprawozdania finansowego w
PIENI NYCH NA RACHUNKACH Waluta
tys.
BANKOWYCH

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

11 954

10 437

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

PLN

647

647 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

PLN

2 390

2 390

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DZ BANK POLSKA S.A.

EUR
PLN

2
11 300

7 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
11 300 DZ BANK POLSKA S.A.
BANK PEKAO S.A.

EUR
PLN
PLN

11
6 000
2 000

47
6 000
2 000

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Waluta

II. REDNI W OKRESIE
Warto ć na 30.06.2010 w walucie SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
sprawozdania finansowego w
UTRZYMYWANYCH W CELU
tys.
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS BRIC
NOTA OBJA NIAJ CA - RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

11 954

1 061
53

PLN
EUR

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH

Warto ć na dzie
bilansowy w
walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty rodków pieni nych w
podziale na ich rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
terminowe w KDPW

-

11 947
2

Warto ć na dzie
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

-

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

11 947 647
7 172

Warto ć na 30.06.2010 w walucie
sprawozdania finansowego w
tys.

Waluta

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH
III. Ekwiwalenty rodków
pieni nych w podziale na ich
rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
- terminowe w KDPW

10 437
PLN
EUR

10 390
11

10 390
47

Warto ć na dzie
Warto ć na
bilansowy w
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
walucie
w danej walucie w tys.
sprawozdania
sprawozdania
finansowego w tys.
finansowego w tys.

-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS BRIC
Nota 5 - Ryzyka
1) Poziom obci enia aktywów i zobowi za Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze
stopy procentowej
Ryzyko warto ci godziwej wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest z istnieniem
odwrotnej zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a warto ci
zerokuponowych papierów dłu nych, obligacji ze stałym kuponem lub warto ci
instrumentów dłu nych okre lonych w § 25 1.2 rozporz dzenia z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych z kuponem
opartym na stopie procentowej.
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie lokował aktywów w składniki obci
ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze stopy procentowej

one

b) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem przepływów rodków pieni nych
wynikaj cym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów rodków pieni nych wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest
z istnieniem zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a wielko ci przepływów
finansowych (kuponów) wynikaj cych z faktu posiadania zmiennokuponowych papierów
dłu nych.
Na dzie bilansowy 30 czerwca 2010 roku Subfundusz nie posiadał aktywów obci onych
ryzykiem przepływów rodków pieni nych wynikaj cym ze stopy procentowej.
2) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem kredytowym,
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) kwoty odzwierciedlaj ce maksymalne obci enie ryzykiem kredytowym na
dzie bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowi zków, przy czym w opisie nie uwzgl dnia si warto ci godziwych
dodatkowych zabezpiecze .
Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem kredytowym okre lony
jest przez procentowy udział papierów dłu nych Skarbu Pa stwu, przedsi biorstw,
depozytów bankowych, transakcji sprzeda y z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back)
oraz transakcji na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe
Kontrakty terminowe typu NDF
RAZEM:

Warto ć w
tys.PLN
11 300
0
11 300

Udział w
aktywach
12,63%
0,00%
12,63%

b) wskazanie istniej cych przypadków znacz cej koncentracji ryzyka kredytowego
w poszczególnych kategoriach lokat
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Na dzie bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat o znacz cej koncentracji ryzyka
kredytowego przekraczaj cej 20% aktywów Subfunduszu.
3) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem walutowym, ze
wskazaniem
przypadków znacz cej
koncentracji ryzyka walutowego w
poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem walutowym okre lony jest
przez procentowy udział aktywów (papierów warto ciowych, instrumentów rynku pieni nego,
depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o
pozycj walutow uzyskan przez u ycie instrumentów pochodnych w aktywach subfunduszu.
Pozycja walutowa
Tytuły uczestnictwa nominowane w walutach
obcych
rodki pieni ne nominowane w walutach
obcych
RAZEM:

Udział w aktywach Subfunduszu
84,59 %
0,01%
84,60 %

4) Ryzyko płynno ci
Ryzyko płynno ci jest definiowane jako ryzyko, i Subfundusz nie b dzie w stanie
wygenerować dostatecznych rodków pieni nych niezb dnych do wykonania swoich
zobowi za w terminach ich wymagalno ci lub te zbycie aktywów nast pi na warunkach
istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, i jednostki uczestnictwa Subunduszu mog być odkupywane codziennie,
polityk Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu rodków pieni nych oraz
codzienne monitorowanie płynno ci. Zgodnie z polityk
Subfunduszu, kierownictwo
Towarzystwa okre la limity płynno ci oraz dokonuje okresowej ich analizy.
Subfundusz inwestuje w składniki lokat o du ej płynno ci oraz składniki lokat, które nie s
przedmiotem obrotu na aktywnych rynkach i które charakteryzuj si nisk płynno ci . Istnieje
ryzyko, i Subfundusz mo e nie być w stanie zbyć w krótkim terminie składników lokat, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w warto ci odpowiadaj cej ich oszacowanej warto ci
godziwej, jak te mo e nie być w stanie podj ć odpowiednich działa w odpowiedzi na
zaistniałe okoliczno ci takie, jak na przykład podwy szenie ryzyka kredytowego emitenta.
W okresie obj tym sprawozdaniem finansowym Subfundusz nie zawieszał zbywania
jednostek uczestnictwa.
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NOTA-6 INSTRUMENTY
POCHODNE

NDF0307

NDF2907
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS BRIC
NOTA OBJA NIAJ CA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
Typ zaj tej
pozycji

KRÓTKA

KRÓTKA

Rodzaj instrumenty Cel otwarcia Warto ć
Warto ć przyszłych
pochodnego
pozycji
otwartej pozycji strumieni pieni znych

FORWARD
WALUTOWY

FORWARD
WALUTOWY

Terminy przyszłych
strumieni pieni nych

Kwota b daca podstaw
przyszłych płatno ci

Termin zapadalno ci (wygasni cia)
instrumentu pochodnego

Termin wykonania
instrumentu pochodnego

Zabezpieczen
ie pozycji
walutowej
funduszu

Suma płatno ci przy
rozliczeniu transakcji
terminowej typu Forward
jest równa co do warto ci
ró nicy pomi dzy cen
zawarcia transakcji i cen
zamkni cia b d
0
wyga ni cia transakcji

30/07/2010

8000 TYS. EUR

30/07/2010

30/07/2010

Zabezpieczen
ie pozycji
walutowej
funduszu

Suma płatno ci przy
rozliczeniu transakcji
terminowej typu Forward
jest równa co do warto ci
ró nicy pomi dzy cen
zawarcia transakcji i cen
zamkni cia b d
0
wyga ni cia transakcji

29/07/2010

7500 TYS. EUR

29/07/2010

29/07/2010

NOTA OBJA NIAJ CA -TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU ŻUNDUSZU LUB DRUżIEJ STRONY DO ODKUPU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU SI FUNDUSZU LUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU
Transakcje przy zobowi zaniu si drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na fundusz praw własno ci i
ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na fundusz praw
własno ci i ryzyk

Warto ć na dzie bilansowy
30.06.2010 w tys. zł

Warto ć na dzie bilansowy
31.12.2009 w tys. zł

Transakcje przy zobowi zaniu si funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Nale no ci z tytułu papierów warto ciowych po yczonych od funduszu w trybie
przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
Zobowi zania z tytułu papierów wartosciowych po yczonych przez fundusz w
trybie przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS BRIC

(Nie dotyczy)

NOTA-8 I.ZACI GNI TE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu
udzielaj cego kredytu
(po yczki)

Siedziba

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH WYKORZYSTANIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU

Kwota kredytu/po yczki w chwili zaci gni cia
tys.

kwota w
walucie

jednostka

Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty
waluta

procentowy udział tys.
w aktywach

kwota w
walucie

jednostka

( NIE DOTYCZY)

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH UDZIELENIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU
Kwota kredytu/po yczki w chwili udzielenia

Siedziba
tys.

kwota w
walucie

jednostka

waluta

(NIE DOTYCZY)

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS BRIC
NOTA OBJA NIAJ CA - KREDYTY I PO YCZKI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warunki
oprocentowania
procentowy udział
w aktywach

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Warunki
oprocentowania
waluta

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

NOTA-9

I.WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostka

waluta

30.06.2010 waluta

31.12.2009

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walut sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie obcej
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie sprawozdania finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
Razem

w tys.
w tys.
w tys.
w tys.

EUR
EUR

7
75 654

47
54 165

w tys.
w tys.

EUR
EUR

1
18 248

11
13 185

w tys.
w tys.
w tys.

EUR
EUR

7
75 654
75 661

47
54 165
54 212

II. DODATNIE I UJEMNE RÓ NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
III. REDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZ DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010

Pozostałe pozycje bilansu sa denominowane w złotych polskich

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS BRIC
NOTA OBJA NIAJ CA - WALUTY I RÓ NICE KURSOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

-

1 013

28

-

3 099

-

-

-

-

-

kurs w stosunku do
waluta
zł
4,1458 EUR

-

-

3 905
23

-

Warto ć zrealizowanego
NOTA-10 I.ZREALIZOWANY I
zysku (straty) ze zbycia
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA lokat w tys. za okres
LOKAT
01.01.2010 do 30.06.2010
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w
-218
tym:
dłu ne papiery warto ciowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dłu ne papiery warto ciowe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2010 do
30.06.2010

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2009 do
31.12.2009

Warto ć zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys. za okres
01.01.2009 do 31.12.2009

7 377

-2 671

10 349

-

-

-

-

766
-

-908
-

210
-

1 012
-

Warto ć w okresie
sprawozdawczymw tys.

I. Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe

Żundusz nie dokonywał
dystrybucji dochodów

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT
Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS BRIC
NOTA OBJA NIAJ CA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warto ć w okresie
Udział w aktywach w
sprawozdawczym w tys. dniu wypłaty

I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów
niepublicznych:
Żundusz nie dokonywał dystrybucji przychodów

Udział w aktywach netto Wpływ na warto ć
w dniu wypłaty
aktywów w tys.

NOTA 11 - WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Cz

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS BRIC
NOTA OBJA NIAJ CA - KOSZTY ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

ć stała wynagrodzenia

Warto ć za okres od
01.01.2010 do 30.06.2010

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 31.12.2009
1 082

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 30.06.2009
823

187

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O
JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Warto ć aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Warto ć aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS BRIC
NOTA OBJA NIAJ CA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
30.06.2010

31.12.2009

31.12.2008

87 118

65 174

6 500

80,66

73,89

46,76

80,66
80,66
81,13
81,04

73,89
73,89
74,04
-

46,76
46,76
-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
SUBFUNDUSZ
DWS BRIC
INFORMACJA DODATKOWA
1) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH DOTYCZ CYCH LAT
UBIEżŁYCH, UJ TYCH W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM ZA BIE CY
OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie
zarejestrowano znacz cych zdarze
dotycz cych lat ubiegłych uj tych w
sprawozdaniu finansowym za bie cy okres.
2) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST PIŁY PO DNIU
BILANSOWYM,
A
NIEUWZżL DNIONYCH
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
Po zako czeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2010 roku nie
wyst piły takie zdarzenie, które nie zostały uj te w sprawozdaniu finansowym.
3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJA NIENIE RÓ NIC, POMI DZY DANYMI
UJAWNIONYMI
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
I
W
PORÓWNYWALNYCH
DANYCH
ŻINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZ DZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI ŻINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły si ró nice pomi dzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
4) DOKONANE KOREKTY BŁ DÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY,
TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW ŻINANSOWYCH NA
SYTUACJ MAJATKOW I ŻINANSOW , PŁYNNO Ć ORAZ WYNIK Z
OPERACJI I RENTOWNO Ć SUBFUNDUSZU.
a) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki informowania
uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa
Subfunduszu.
Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

b) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki zawieszenia w
dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa Subfunduszu.
c) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki nierozliczenia si
transakcji zawieranych przez Subfundusz.
5) KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI
Sprawozdanie Subfunduszu DWS BRIC na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało
sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez Subfundusz w daj cej si
przewidzieć przyszło ci.
6) MAKSYMALNY POZIOM WYNAżRODZENIA ZA ZARZ DZANIE ŻUNDUSZAMI
INWESTYCYJNYMI OTWARTYMI B D CYMI PRZEDMIOTEM LOKAT
SUBFUNDUSZU
Maksymalna wysoko ć wynagrodzenia za zarz dzanie funduszami inwestycyjnymi
otwartymi b d cymi przedmiotem lokat Subfunduszu DWS BRIC jest obliczana w
oparciu o warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa subfunduszu w danym
dniu wyceny i wynosi:
DWS Invest BRIC Plus dla jednostek uczestnictwa kategorii LC – 1,50% warto ci
aktywów netto subfunduszu rocznie.

Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA
SUBFUNDUSZ WYDZIELONY W DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZU
INWESTYCYJNYM OTWARTYM
RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGL DU ORAZ RÓDROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

30.06.2010

SKŁADNIKI LOKAT
Akcje
Instrumenty pochodne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania maj ce siedzib za
granic

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA żŁÓWNA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

31.12.2009

Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział Warto ć według
w aktywach
ceny nabycia w
ogółem
tys.

Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

1 063

1 053

51,12%

533

556

47,73%

0

0

0,00%

0

8

0,69%

572

697

33,83%

423

487

41,80%

AKCJE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

RONSON EUROPE NV
BUDIMEX S.A.
DOM DEVELOPMENT S.A.
ECHO INVESTMENT S.A.
ELEKTROBUDOWA S.A.
ENERżOMONTA -POŁUDNIE S.A.
ERBUD S.A.
GANT DEVELOPMENT S.A.
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
J.W. CONSTRUCTION HOLDING
SA.

Deutsche Bank Group

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
MOSTOSTAL ZABRZE - HOLDING
S.A.
P.A. NOVA S.A.
PBG S.A.
POLNORD S.A.
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

Warto ć według
ceny nabycia w
Kraj siedziby emitenta tys.

Liczba
108 404

Aktywny rynek - rynek regulowany

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY

GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.

Warto ć według wyceny Procentowy udział w
na dzie bilansowy w tys. aktywach ogółem

1 063

1 053

51,12%

8 000

HOLANDIA

14

14

0,68%

781

POLSKA

60

68

3,30%

1 972

POLSKA

87

85

4,13%

23 320

POLSKA

97

97

4,71%

280

POLSKA

49

47

2,28%

3 800

POLSKA

17

15

0,73%

600

POLSKA

30

30

1,46%

4 514

POLSKA

95

88

4,27%

5 800

POLSKA

131

135

6,55%

9 372

POLSKA

42

29

1,41%

1 500

POLSKA

19

24

1,17%

600

POLSKA

44

41

1,99%

6 686

POLSKA

27

23

1,12%

350

POLSKA

13

12

0,58%

563

POLSKA

115

118

5,73%

1 200

POLSKA

47

38

1,84%

29 086

POLSKA

129

127

6,17%

TUP S.A.
UNIBEP SA

Deutsche Bank Group
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TRAKCJA POLSKA S.A.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
3 774
POLSKA
13
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
2 361
POLSKA
12
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
3 845
POLSKA
22
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.

16

0,78%

15

0,73%

31

1,50%

INSTRUMENTY POCHODNE
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
NDF2907
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA
ZESTAWIENIE LOKAT
INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Rodzaj rynku
NIENOTOWANE NA RYNKU
AKTYWNYM

Nazwa rynku

Emitent
(wystawca)

(NIE DOTYCZY) PEKAO S.A.

Kraj siedziby
emitenta
(wystawcy)

POLSKA

Instrument
bazowy

EUR

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.PLN

Warto ć na dzie
bilansowy w tys.
PLN

1

0

Procentowy
udział w
aktywach ogółem
0
0,00%

1

0

0

Liczba

0,00%

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE
PRZEZ ISTYTUCJE WSPÓLNEGO
INWESTOWANIA MAJ CE SIEDZIB ZA
Rodzaj rynku
żRANIC
Tytuły uczestnictwa

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby
emitenta

Nienotowane na rynku aktywnym

RREEF GLOBAL REAL ESTATE
SECURITIES
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA
ZESTAWIENIE LOKAT
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEżO INWESTOWANIA MAJ CE SIEDZIB ZA żRANIC
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

NIENOTOWANE NA RYNKU
AKTYWNYM

RREEF GLOBAL
REAL ESTATE
(NIE DOTYCZY) SECURITIES

LUKSEMBURG

Liczba

Warto ć według Warto ć na dzie
Procentowy
ceny nabycia w
bilansowy w tys.
udział w
tys.PLN
PLN
aktywach ogółem
2 466
572
697
33,8%
2 466

572

697

33,8%

2 466

572

697

33,8%

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA
ZESTAWIENIE LOKAT
żRUPY KAPITAŁOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

żRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
PBG SA

Warto ć na dzie
bilansowy w tys. PLN

Procentowy udział w
aktywach ogółem
147

7,14%

Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA
BILANS
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

BILANS
Aktywa
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Nale no ci
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Zobowi zania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Liczba jednostek uczestnictwa
Warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa

30.06.2010

31.12.2009
2 060
306
4
1 053
697
61
1 999
2 513
8 942
-6 429
-629
-96

1 165
113
1
556
495
31
1 134
1 633
6 264
-4 631
-592
-64

-533

-528

115

93

1 999

1 134

26 328,360
75,93

15 568,775
72,83

Bilans nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
finansowego.

ć sprawozdania
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
( w tysi cach złotych, z wyj tkiem wyniku z operacji przypadajacego na jednostk uczestnictwa )
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Ujemne saldo ró nic kursowych
Pozostałe, w tym:
Koszty wiadcze
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w
tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wynik z operacji

Kategoria jednostek uczestnictwa
Wynik z operacji przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-30.06.2009

17
13
4
49
35
12
2
1
49
-32

12
10
2
51
41
8
2
51
-39

7
6
1
20
18
1
1
20
-13

17

304

140

-5
14

-125
160

-114
138

22
20
-15

429
-140
265

254
-87
127

Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
3,10

15,09

7,36

Rachunek wyniku z operacji nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
sprawozdania finansowego.

ć
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana warto ci aktywów netto
Warto ć aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

1 134
-15
-32
-5

865
265
-39
-125

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

22
-15

429
265

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powi kszenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

880

4

2 678

1 978

-1 798
865

-1 974
269

Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

1 999

1 134

rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
saldo zmian
Liczba jednostek uczestnictwa narastaj co od pocz tku
działalno ci funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
saldo zmian
Kategoria A
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

1 791

1 022

10 759,586
34 448,510
34 448,510
23 688,924
23 688,924
10 759,586

585,307
30 286,477
30 286,477
29 701,170
29 701,170
585,307

26 328,361
110 131,454
110 131,454
83 803,093
83 803,093
26 328,361
26 328,361

15 568,775
75 682,944
75 682,944
60 114,169
60 114,169
15 568,775
15 568,775

72,83

57,74

75,93

72,83

8,58%

26,13%

69,29
11/02/2010

48,39
2009-03-03

81,37
30/04/2010

74,04
21/10/2009

75,93
30/06/2010

72,83
31/12/2009

3,94%

4,01%

Zmiana warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
bie cego okresu sprawozdawczego
procentowa zmiana warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
minimalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
maksymalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
data wyceny
Procentowy udział kosztów funduszu w redniej warto ci
aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWO CI
1)

OPIS, W TYM:
A/

PRZYJ TE ZASADY RACHUNKOWO CI

Sprawozdanie finansowe Subfunduszu DWS Sektora Nieruchomo ci i Budownictwa
obejmuj ce okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku zostało
sporz dzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o
rachunkowo ci (Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z pó niejszymi zmianami) oraz
zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Żinansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w
sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2007
r, nr.249, poz.1859).
Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1. Sprawozdanie finansowe sporz dza si w j zyku polskim i walucie
polskiej.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s w tys.
złotych, za wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa.
3. Na dzie bilansowy ustala si wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj cy:
a. Przychody z lokat netto – stanowi ce ró nic pomi dzy
przychodami z lokat i kosztami Subfunduszu netto,
b. Zrealizowany zysk/strat ze zbycia lokat i niezrealizowany
zysk/strat z wyceny lokat.
4. Jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje:
a. Zestawienie lokat,
b. Bilans,
c. Rachunek wyniku z operacji,
d. Zestawienie zmian w aktywach netto,
e. Noty obja niaj ce,
f. Informacj dodatkow ,
5. Sprawozdanie finansowe na dzie 30 czerwca 2010 roku obejmuje
nast puj ce dane porównywalne:
a. Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
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b. Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2009 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
roku,
c. Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres
sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009
roku.
Warto ci szacunkowe
Sporz dzanie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa dokonania
subiektywnych ocen, estymacji i przyj cia zało e wpływaj cych na stosowane
zasady rachunkowo ci oraz na prezentowane warto ci aktywów i pasywów oraz
kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane s w oparciu o dost pne dane
historyczne, dane mo liwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych
czynników uwa anych za wła ciwe w danych okoliczno ciach. Stanowi one
podstaw do oszacowania warto ci bilansowych aktywów i zobowi za , których nie
da si okre lić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny pochodz cej z aktywnego
rynku.
Szacunki i zało enia stanowi ce ich podstaw podlegaj okresowym przegl dom.
Korekty w szacunkach s rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany
szacunku, je eli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano
zmiany i okresach przyszłych, je li korekta wpływa zarówno na bie cy, jak i przyszłe
okresy.
Szacunki dokonane na dzie bilansowy uwzgl dniaj parametry z tego dnia i poziom
ryzyka na ten dzie . Bior c pod uwag zmienno ć otoczenia gospodarczego istnieje
niepewno ć w zakresie dokonanych szacunków.
Poni ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy
sporz dzeniu sprawozdania finansowego Subfunduszu.
Składniki lokat wyceniane w warto ci godziwej
Warto ć godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek ustalana
jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu b d przy zastosowaniu
innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny s okresowo
oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny s testowane i zatwierdzane
przed u yciem. W miar mo liwo ci w modelach wyceny wykorzystywane s
wył cznie dane mo liwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
kierownictwo musi korzystać z oszacowa . Zmiany przyj tych zało e i szacunków
mog mieć wpływ na wykazywane warto ci godziwe składników lokat.
Składniki lokat wyceniane metod zamortyzowanego kosztu oraz innymi
metodami
Na dzie 30 czerwca 2010 roku 34,87% aktywów netto Subfunduszu zostało
wycenionych w sposób inny ni w oparciu o kurs ustalony na aktywnym rynku tj.
metod zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie warto ci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzie 31 grudnia 2009 roku odpowiednio
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43,65%). Wyst puje istotna niepewno ć, i dla takich aktywów wyceny uj te w
sprawozdaniu finansowym mog ró nić si znacz co od warto ci, jakie zostałyby
wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. Zdaniem kierownictwa warto ci
bilansowe wszystkich istotnych składników aktywów s mo liwe do odzyskania.
Ujmowanie w ksi gach rachunkowych informacji i operacji dotycz cych
Subfunduszu
1. Ksi gi Subfunduszu s prowadzone w walucie polskiej.
2. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
okresie, którego dotycz .
3. Zapisy w ksi gach rachunkowych Subfunduszu dokonywane s na
podstawie dowodów ksi gowych. Operacje dotycz ce poszczególnych
składników aktywów i pasywów Subfunduszu ujmuje si w ksi gach
rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.
4. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje si w
ksi gach rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy.
5. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po
momencie wyceny, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia
zawarcia transakcji w momencie wyceny, Towarzystwo ujmowało si w
dacie zawarcia umowy, ale uwzgl dnia w najbli szej wycenie aktywów
Subfunduszu i ustaleniu jego zobowi za . W poprzednim okresie
sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 maja 2009 roku,
moment wyceny wyznaczony był na godz.12:00. Od dnia 1 czerwca 2009
roku Towarzystwo dokonało zmiany i przesun ło ten moment na
godz.23:59. W okresie obj tym sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia 2010
roku do 30 czerwca 2010 roku, moment wyceny wyznaczony był przez
Towarzystwo na godz. 23:59.
6. Nabyte składniki portfela lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych
Subfunduszu według ceny nabycia, obejmuj cej prowizj maklersk .
Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje si według warto ci
równej zeru.
7. Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje si w
cenie nabycia wynikaj cej z ceny nabycia tych składników lokat
wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieni nych.
8. Dłu ne papiery warto ciowe ujmuje si w ksi gach rachunkowych według
warto ci ustalonej w stosunku do ich warto ci nominalnej ł cznie ze
skumulowanymi odsetkami.
9. Zysk lub strat ze zbycia składników lokat Subfunduszu wylicza si
metod ,, najdro sze sprzedaje si jako pierwsze’’, polegaj c na
przypisaniu sprzedanym składnikom najwy szej ceny nabycia danego
składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysoko ci
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skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, najwy szej bie cej warto ci ksi gowej.
10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje po yczek
papierów warto ciowych s wył czone spod zasady okre lonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje si transakcji zbycia i nabycia
danego składnika lokat, w pierwszej kolejno ci ujmuje si nabycie danego
składnika lokat.
12. Przysługuj ce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje
si w ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny
danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa
poboru.
13. Nale n dywidend od akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si w
ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych
akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa do
dywidendy.
14. Przysługuj ce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz
prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym
rynku ujmuje si w ksi gach rachunkowych w dniu nast pnym po dniu
ustalenia tych praw.
15. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w walucie, w której s
wyra one, a tak e w walucie polskiej, po przeliczeniu według redniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie
uj cia tych operacji w ksi gach rachunkowych Subfunduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksi g zmiany kapitału wpłaconego b d kapitału
wypłaconego jest dzie , w którym Subfundusz zbył b d odkupił jednostki
uczestnictwa. Na potrzeby okre lenia Warto ci Aktywów Netto na
Jednostk Uczestnictwa w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si
zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego,
zwi zanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Subfunduszu z tytułu ich odkupu
nast puje zgodnie z metod ŻIŻO.
18. W ksi gach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje si odsetki
naliczone od rodków pieni nych i papierów warto ciowych, stosuj c
zasad memoriałow .
19. Przychody z lokat obejmuj w szczególno ci odsetki, oraz dodatnie saldo
ró nic kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci oraz zobowi za w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek)
wyniku z operacji.
21. Nale no ci i zobowi zania Subfunduszu ujmowane s w kwocie
wymagaj cej zapłaty.
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22. Koszty Subfunduszu obejmuj w szczególno ci ujemne saldo ró nic
kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci, oraz zobowi za w walutach obcych, a tak e koszty
limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Subfunduszu ujmowane s
w ksi gach w wysoko ci
przewidywanej. W przypadku kosztów operacyjnych tworzy si rezerw
na przewidywane wydatki. Płatno ci z tytułu kosztów operacyjnych
zmniejszaj
naliczon
rezerw . Uzgodnienie przewidywanych i
rzeczywistych kosztów nast puje w okresach miesi cznych.
24. Koszty, które dotycz całego Żunduszu DWS Parasol SFIO, obci aj
Subfundusz proporcjonalnie do udziału warto ci aktywów netto
Subfunduszu DWS Sektora Nieruchomo ci i Budownictwa w warto ci
aktywów netto Żunduszu DWS Parasol SFIO.
25. Na potrzeby okre lenia warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si zmian w kapitale
wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwi zanych z wpłatami lub
wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasad opisan w punkcie 16.
Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu
1. Wycena aktywów netto dokonywana jest w ka dym Dniu Wyceny, który
przypada w dniu, w którym odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
2. Aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania Subfunduszu ustala si
w dniu wyceny oraz na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego,
według wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, z zastrze eniem pkt
7 poni ej.
3. Warto ć godziw składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym
akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów
depozytowych, dłu nych papierów warto ciowych, instrumentów
pochodnych,
certyfikatów
inwestycyjnych,
tytułów
uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic i instrumentów rynku pieni nego Towarzystwo wyznaczało w
okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku w oparciu o
ostatnie, dost pne kursy o godz. 23.59 w Dniu Wyceny w nast puj cy
sposób:
a. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według
ostatniego dost pnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z
zastrze eniem,
e gdy wycena aktywów Subfunduszu
dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamkni cia, a w przypadku braku kursu zamkni cia - innej,
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ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej jego odpowiednik,
za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten kurs albo warto ć z
Dnia Wyceny;
b. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacz co
niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto adnej
transakcji - według ostatniego dost pnego w momencie
dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku,
skorygowanego
w
sposób
umo liwiaj cy
uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, zgodnie z
zasadami okre lonymi w ust. 4, z zastrze eniem, e gdy
wycena aktywów Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu
w dniu wyceny kursu zamkni cia, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten
kurs albo warto ć z uwzgl dnieniem istotnych zdarze
maj cych wpływ na ten kurs albo warto ć;
c. je eli Dzie Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania
transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dost pnego
w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni cia
ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umo liwiaj cy
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej,
zgodnie z pkt.4
4. W celu wiarygodnego oszacowania warto ci godziwej Subfundusz stosuje
nast puj ce powszechnie uznane metody estymacji, w szczególno ci:
a. Oszacowanie na podstawie oficjalnie wyliczonej przez dany
rynek ceny zamkni cia, lub
b. Oszacowanie na podstawie ostatnich najlepszych, dost pnych
ofert kupna i sprzeda y, przy czym nie jest mo liwe oparcie si
wył cznie na ofertach sprzeda y, lub
c. Oszacowanie na podstawie ceny nieró ni cego si istotnie
składnika lokat, ogłoszonej na aktywnym rynku, lub
d. Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i
porównania z emitentami o zbli onym profilu, których
instrumenty finansowe s notowane na aktywnym rynku, lub
e. Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów
pieni nych z uwzgl dnieniem prognozowanych przepływów
generowanych przez emitenta oraz warto ci rezydualnej, lub
f. Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.
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5. W przypadku, gdy brak jest stałej mo liwo ci samodzielnego
pozyskiwania przez Subfundusz kursów stosowanych do wyznaczania
warto ci godziwej składników lokat notowanych na aktywnym rynku, a
istnieje mo liwo ć wykorzystywania przez Subfundusz kursów
uzyskiwanych
od
wyspecjalizowanych,
niezale nych
jednostek
dokonuj cych wycen rynkowych, Subfundusz wykorzystuje te kursy.
6. Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach
aktywnych jest rynek, na którym w ci gu ostatniego miesi ca
kalendarzowego odnotowano najwi kszy redni wolumen obrotu tymi
składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest
dokonywany na koniec ka dego kolejnego miesi ca kalendarzowego.
7. Warto ć składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala si :
a. akcji - według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem zdarze
maj cych istotny wpływ na t warto ć, w szczególno ci w
oparciu o analiz sytuacji finansowej spółki i porównanie ze
spółkami o zbli onym profilu, których akcje s notowane na
rynku aktywnym,
b. praw do akcji - w oparciu o ostatni cen , po jakiej nabywano
papiery warto ciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej, powi kszon o warto ć rynkow prawa
poboru niezb dnego do ich obj cia w dniu wyga ni cia tego
prawa, a w przypadku, gdy zostały okre lone i podane do
publicznej wiadomo ci ró ne ceny emisyjne, w oparciu o
redni cen nabycia wa on liczb nabytych papierów
warto ciowych, z uwzgl dnieniem zmian warto ci tych
papierów, spowodowanych zdarzeniami maj cymi wpływ na
ich warto ć rynkow ,
c. praw poboru - według warto ci teoretycznej,
d. dłu ne papiery warto ciowe i depozyty w bankach krajowych
lub instytucjach kredytowych, w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza si
odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów
odsetkowych Subfunduszu,
e. dłu ne papiery warto ciowe z wbudowanymi instrumentami
pochodnymi – w warto ci godziwej, w szczególno ci w
przypadku dłu nych papierów warto ciowych z wbudowanymi
instrumentami pochodnymi opartymi o stopy procentowe lub
kursy walut – według zdyskontowanych przepływów
pieni nych, okre lonych z uwzgl dnieniem bie cej i
oczekiwanej warto ci instrumentów, o które jest oparty dany
instrument pochodny,
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instrumenty rynku pieni nego oraz papiery warto ciowe
inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne nieb d ce dłu nymi
papierami warto ciowymi- według warto ci godziwej,
g. instrumenty pochodne - w warto ci godziwej, w szczególno ci
kontrakty terminowe na walut
- według rozlicze
kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z
uwzgl dnieniem
wyceny
metoda
zdyskontowanych
przepływów pieni nych instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
h. opcje – według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem typu
instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu
pozostałego do wyga ni cia opcji, w tym w oparciu o wycen
dostarczan przez wystawc opcji, dokonywan według
uznanych metod, takich jak Monte Carlo, zmodyfikowany
model Black’a Scholes’a,
i. kontrakty terminowe – według stanu rozlicze kontrahentów
wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z uwzgl dnieniem
wyceny instrumentu bazowego oraz terminu wykonania
kontraktu,
j. jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły
uczestnictwa
emitowane
przez instytucje
wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic - według ostatniej
warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa, certyfikat
lub tytuł uczestnictwa dost pnej w Momencie Wyceny w Dniu
Wyceny, z uwzgl dnieniem istotnych zdarze maj cych wpływ
na t warto ć, które wyst piły w okresie od momentu ostatniej
publikacji tej warto ci do Dnia Wyceny;
8. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w
warto ci godziwej, do wysoko ci skorygowanej ceny nabycia - warto ć
godziwa wynikaj ca z ksi g rachunkowych stanowi, na dzie
przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia.
9. Nale no ci z tytułu udzielonej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych,
wycenia si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
10. Zobowi zania z tytułu otrzymanej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych, ustala
si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
11. Papiery warto ciowe nabyte przez Subfundusz przy zobowi zaniu si
drugiej strony do odkupu wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metod skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Zobowi zania z tytułu zbycia papierów warto ciowych, przy zobowi zaniu
si Subfunduszu do odkupu, wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
f.

Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

umowy sprzeda y, metod korekty ró nicy pomi dzy cen odkupu a cen
sprzeda y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
13. Aktywa Subfunduszu oraz zobowi zania denominowane w walutach
obcych wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na
aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie s notowane na aktywnym rynku
- w walucie, w której s denominowane. Aktywa Subfunduszu i jego
zobowi zania wykazuje si w walucie polskiej, po przeliczeniu według
ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski. Warto ć Aktywów Subfunduszu notowanych
lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
wylicza kursu, nale y okre lić w relacji do Euro.
14. rodki pieni ne oraz denominowane w złotych nale no ci i zobowi zania
wycenia si w walucie, w której s wyra one, a tak e w walucie polskiej
po przeliczeniu według redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzie , o którym mowa w pkt.3.
Ustalanie warto ci aktywów netto Subfunduszu
1. W Dniu Wyceny aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania ustala
si według stanów odpowiednio aktywów i zobowi za oraz kursów, cen i
warto ci okre lonych w Momencie Wyceny z bie cego Dnia Wyceny. W
okresie obejmuj cym sprawozdanie finansowe, od 1 stycznia do 30
czerwca 2010 roku Moment Wyceny był wyznaczony przez Towarzystwo
na godz. 23.59.
2. Warto ć aktywów netto Subfunduszu jest równa warto ci wszystkich
aktywów Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowi zania
Subfunduszu w Dniu Wyceny.
3. Warto ć aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w
dniach, w których odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
4. Warto ć aktywów netto Subfunduszu na jednostk
uczestnictwa
Subfunduszu w Dniu Wyceny jest równa warto ci aktywów netto
Subfunduszu podzielonej przez liczb
Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu ustalon na podstawie Rejestru Uczestników Subfunduszu
w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.
5. Subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa Subfunduszu w Dniu
Wyceny po Cenie równej Warto ci Aktywów Netto na Jednostk
Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczonej zgodnie z zasad opisan , w
pkt.4.
2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWO CI
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W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku
Subfundusz nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowo ci.
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NOTA-2 NALE NO CI FUNDUSZU
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu dywidendy
Pozostałe
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA
NOTA OBJA NIAJ CA- NALE NO CI ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
2
1
1

1

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU
Z tytułu nabytych aktywów
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowi zania:
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
z tytułu zobowi za wobec TŻI
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA
NOTA OBJA NIAJ CA - ZOBOWI ZANIA ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
0
53
8
1
7

26
0
1
4
0
4

NOTA-4 I.STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH
Waluta
BANKOWYCH I NA RACHUNKACH W
DOMACH MAKLERSKICH
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DZ BANK POLSKA S.A.
BANK PEKAO S.A.

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

PLN
EUR
PLN
PLN

Waluta

Warto ć na 30.06.2010 w walucie I. STRUKTURA RODKÓW
sprawozdania finansowego w
PIENI NYCH NA RACHUNKACH Waluta
tys.
BANKOWYCH

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

55
0
100
150

306
55 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
1 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
100 DZ BANK POLSKA S.A.
150

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
Warto ć na 30.06.2010 w walucie
RODKÓW PIENI NYCH
sprawozdania finansowego w
UTRZYMYWANYCH W CELU
tys.
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA
NOTA OBJA NIAJ CA - RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

306

63
6

PLN
EUR

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH

Warto ć na dzie
bilansowy w
walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty rodków pieni nych w
podziale na ich rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
terminowe w KDPW

-

305
0

Warto ć na dzie
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

-

Waluta

22
0
90

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH
III. Ekwiwalenty rodków
pieni nych w podziale na ich
rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
- terminowe w KDPW

113
22
1
90

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
w danej walucie w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

305 43
1 8

Warto ć na 30.06.2010 w walucie
sprawozdania finansowego w
tys.

PLN
EUR
PLN

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

113
PLN
EUR

112
0

112
1

Warto ć na
Warto ć na dzie
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
bilansowy w
sprawozdania
w danej walucie w tys.
walucie
finansowego w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.

-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA
Nota 5 - Ryzyka
1) Poziom obci enia aktywów i zobowi za Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze
stopy procentowej
Ryzyko warto ci godziwej wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest z istnieniem
odwrotnej zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a warto ci
zerokuponowych papierów dłu nych, obligacji ze stałym kuponem lub warto ci
instrumentów dłu nych okre lonych w § 25 1.2 rozporz dzenia z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych z kuponem
opartym na stopie procentowej.
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie lokował aktywów w składniki obci
ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze stopy procentowej

one

b) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem przepływów rodków pieni nych
wynikaj cym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów rodków pieni nych wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest
z istnieniem zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a wielko ci przepływów
finansowych (kuponów) wynikaj cych z faktu posiadania zmiennokuponowych papierów
dłu nych.
Na dzie bilansowy 30 czerwca 2010 roku Subfundusz nie posiadał aktywów obci onych
ryzykiem przepływów rodków pieni nych wynikaj cym ze stopy procentowej.
2) Poziom obci enia aktywów i zobowi za Subfunduszu ryzykiem kredytowym,
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) kwoty odzwierciedlaj ce maksymalne obci enie ryzykiem kredytowym na
dzie bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowi zków, przy czym w opisie nie uwzgl dnia si warto ci godziwych
dodatkowych zabezpiecze .
Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem kredytowym okre lony jest
przez procentowy udział papierów dłu nych Skarbu Pa stwa, przedsi biorstw, depozytów
bankowych, transakcji sprzeda y z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back) oraz transakcji
na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe
Kontrakty terminowe typu NDF
RAZEM:

Warto ć w
tys.PLN
250
0
250

Udział w
aktywach
12,14%
0,00%
12,14%

Deutsche Bank Group
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b) wskazanie istniej cych przypadków znacz cej koncentracji ryzyka kredytowego
w poszczególnych kategoriach lokat
Na dzie bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat o znacz cej koncentracji ryzyka
kredytowego przekraczaj cej 20% aktywów Żunduszu.
3) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem walutowym, ze
wskazaniem
przypadków znacz cej
koncentracji ryzyka walutowego w
poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem walutowym okre lony jest
przez procentowy udział aktywów (papierów warto ciowych, instrumentów rynku pieni nego,
depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o
pozycj walutow uzyskan przez u ycie instrumentów pochodnych w aktywach subfunduszu.
Pozycja walutowa
Tytuły uczestnictwa nominowane w walutach
obcych
rodki pieni ne nominowane w walutach
obcych
RAZEM:

Udział w aktywach Subfunduszu
33,83 %
0,05 %
33,88 %

4) Ryzyko płynno ci
Ryzyko płynno ci jest definiowane jako ryzyko, i Subfundusz nie b dzie w stanie
wygenerować dostatecznych rodków pieni nych niezb dnych do wykonania swoich
zobowi za w terminach ich wymagalno ci lub te zbycie aktywów nast pi na warunkach
istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, i jednostki uczestnictwa Subunduszu mog być odkupywane codziennie,
polityk Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu rodków pieni nych oraz
codzienne monitorowanie płynno ci. Zgodnie z polityk
Subfunduszu, kierownictwo
Towarzystwa okre la limity płynno ci oraz dokonuje okresowej ich analizy.
Subfundusz inwestuje w składniki lokat o du ej płynno ci oraz składniki lokat, które nie s
przedmiotem obrotu na aktywnych rynkach i które charakteryzuj si nisk płynno ci . Istnieje
ryzyko, i Subfundusz mo e nie być w stanie zbyć w krótkim terminie składników lokat, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w warto ci odpowiadaj cej ich oszacowanej warto ci
godziwej, jak te mo e nie być w stanie podj ć odpowiednich działa w odpowiedzi na
zaistniałe okoliczno ci takie, jak na przykład podwy szenie ryzyka kredytowego emitenta.
W okresie obj tym sprawozdaniem finansowym Subfundusz nie zawieszał zbywania
jednostek uczestnictwa.
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NOTA-6 INSTRUMENTY
POCHODNE

NDF2903
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA
NOTA OBJA NIAJ CA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
Typ zaj tej
pozycji

KRÓTKA

Rodzaj instrumenty Cel otwarcia Warto ć
Warto ć przyszłych
pochodnego
pozycji
otwartej pozycji strumieni pieni znych

FORWARD
WALUTOWY

Zabezpieczen
ie pozycji
walutowej
funduszu

Suma płatno ci przy
rozliczeniu transakcji
terminowej typu Forward
jest równa co do warto ci
ró nicy pomi dzy cen
zawarcia transakcji i cen
zamkni cia b d
0
wyga ni cia transakcji

Terminy przyszłych
strumieni pieni nych

29/7/2010

Kwota b daca podstaw
przyszłych płatno ci

140 TYS. EUR

Termin zapadalno ci (wygasni cia)
instrumentu pochodnego

29/7/2010

Termin wykonania
instrumentu pochodnego

29/7/2010

NOTA OBJA NIAJ CA -TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU ŻUNDUSZU LUB DRUżIEJ STRONY DO ODKUPU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU SI FUNDUSZU LUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU
Transakcje przy zobowi zaniu si drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na fundusz praw własno ci i
ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na fundusz praw
własno ci i ryzyk

Warto ć na dzie bilansowy
30.06.2010 w tys. zł

Warto ć na dzie bilansowy
31.12.2009 w tys. zł

Transakcje przy zobowi zaniu si funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Nale no ci z tytułu papierów warto ciowych po yczonych od funduszu w trybie
przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
Zobowi zania z tytułu papierów wartosciowych po yczonych przez fundusz w
trybie przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA

(Nie dotyczy)

NOTA-8 I.ZACI GNI TE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu
udzielaj cego kredytu
(po yczki)

Siedziba

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH WYKORZYSTANIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU

Kwota kredytu/po yczki w chwili zaci gni cia
tys.

kwota w
walucie

jednostka

Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty
waluta

procentowy udział tys.
w aktywach

kwota w
walucie

jednostka

( NIE DOTYCZY)

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH UDZIELENIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU
Kwota kredytu/po yczki w chwili udzielenia

Siedziba
tys.

kwota w
walucie

jednostka

waluta

(NIE DOTYCZY)
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Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA
NOTA OBJA NIAJ CA - KREDYTY I PO YCZKI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warunki
oprocentowania
procentowy udział
w aktywach

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Warunki
oprocentowania
waluta

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

NOTA-9

I.WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostka

waluta

30.06.2010 waluta

31.12.2009

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walut sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie obcej
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie sprawozdania finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
Razem

w tys.
w tys.
w tys.
w tys.

EUR
EUR

1
697

EUR
EUR

1
555

w tys.
w tys.

EUR
EUR

0
168

EUR
EUR

0
135

w tys.
w tys.
w tys.

EUR
EUR

1
697
698

EUR
EUR

1
555
556

II. DODATNIE I UJEMNE RÓ NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat
Akcje
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
III. REDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZ DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA
NOTA OBJA NIAJ CA - WALUTY I RÓ NICE KURSOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane
2
3

za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane
1
-

2

17

18

-

-

159

-

-

138

-

-

-

-

-

-

8

0

kurs w stosunku do
zł
waluta
4,1458 EUR

Warto ć zrealizowanego
NOTA-10 I.ZREALIZOWANY I
zysku (straty) ze zbycia
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA lokat w tys. za okres
LOKAT
01.01.2010 do 30.06.2010
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w
-15
tym:
dłu ne papiery warto ciowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dłu ne papiery warto ciowe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2010 do
30.06.2010

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2009 do
31.12.2009

Warto ć zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys. za okres
01.01.2009 do 31.12.2009

-38

-48

215

-

-

-

-

10
-

60
-

-77
-

214
-

Warto ć w okresie
sprawozdawczymw tys.

I. Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe

Żundusz nie dokonywał
dystrybucji dochodów

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT
Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA
NOTA OBJA NIAJ CA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warto ć w okresie
Udział w aktywach w
sprawozdawczym w tys. dniu wypłaty

I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów
niepublicznych:
Żundusz nie dokonywał dystrybucji przychodów

Udział w aktywach netto Wpływ na warto ć
w dniu wypłaty
aktywów w tys.

NOTA 11 - WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Cz
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA
NOTA OBJA NIAJ CA - KOSZTY ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

ć stała wynagrodzenia

Warto ć za okres od
01.01.2010 do 30.06.2010

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 31.12.2009
35

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 30.06.2009
41

18

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O
JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Warto ć aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Warto ć aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA
NOTA OBJA NIAJ CA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
30.06.2010

31.12.2009

31.12.2008

1 999

1 134

865

75,93

72,83

57,74

75,93
75,93

72,83
72,83

57,74
57,74

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
SUBFUNDUSZ
DWS SEKTORA NIERUCHOMO CI I BUDOWNICTWA
INFORMACJA DODATKOWA
1) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH DOTYCZ CYCH LAT
UBIEżŁYCH, UJ TYCH W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM ZA BIE CY
OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie
zarejestrowano znacz cych zdarze
dotycz cych lat ubiegłych uj tych w
sprawozdaniu finansowym za bie cy okres.
2) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST PIŁY PO DNIU
BILANSOWYM,
A
NIEUWZżL DNIONYCH
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
Po zako czeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2010 roku nie
wyst piły takie zdarzenie, które nie zostały uj te w sprawozdaniu finansowym.
3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJA NIENIE RÓ NIC, POMI DZY DANYMI
UJAWNIONYMI
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
I
W
PORÓWNYWALNYCH
DANYCH
ŻINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZ DZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI ŻINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły si ró nice pomi dzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
4) DOKONANE KOREKTY BŁ DÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY,
TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW ŻINANSOWYCH NA
SYTUACJ MAJATKOW I ŻINANSOW , PŁYNNO Ć ORAZ WYNIK Z
OPERACJI I RENTOWNO Ć SUBFUNDUSZU.
a) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki informowania
uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa
Subfunduszu.
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b) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki zawieszenia w
dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa Subfunduszu.
c) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki nierozliczenia si
transakcji zawieranych przez Subfundusz.
5) KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI
Sprawozdanie Subfunduszu DWS Sektora Nieruchomo ci i Budownictwa na dzie
30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci
przez Subfundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Jednocze nie zwracamy uwag , e zgodnie z art. 40 pkt 2 ust.1 Statutu Żunduszu
DWS Parasol SŻIO, Towarzystwo mo e podj ć decyzje o likwidacji Subfunduszu w
przypadku spadku warto ci aktywów netto subfunduszu poni ej 30 milionów złotych,
lub odpowiednio, w przypadku utrzymywania si
warto ci aktywów netto
Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych przez okres przekraczaj cy 3 miesi ce od
dnia rozpocz cia działalno ci przez Subfundusz. Na dzie sprawozdawczy warto ć
aktywów netto Subfunduszu wynosiła 1 999 tys. PLN. Intencj Towarzystwa jest
rozwijanie działalno ci Subfunduszu. Zdaniem Zarz du Towarzystwa nie istniej
okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci Subfunduszu w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
6) MAKSYMALNY POZIOM WYNAżRODZENIA ZA ZARZ DZANIE ŻUNDUSZAMI
INWESTYCYJNYMI OTWARTYMI B D CYMI PRZEDMIOTEM LOKAT
SUBFUNDUSZU
Maksymalna wysoko ć wynagrodzenia za zarz dzanie funduszami inwestycyjnymi
otwartymi b d cymi przedmiotem lokat Subfunduszu Sektora Nieruchomo ci i
Budownictwa jest obliczana w oparciu o warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa subfunduszu w danym dniu wyceny i wynosi:
RREEF Asia-Pacific Real Estate Securities dla jednostek uczestnictwa kategorii LC –
1,50% warto ci aktywów netto subfunduszu rocznie,
RREEF Global Real Estate Securities dla jednostek uczestnictwa kategorii LC –
1,50% warto ci aktywów netto subfunduszu rocznie.
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DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH SUBFUNDUSZ
WYDZIELONY W DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZU
INWESTYCYJNYM OTWARTYM
RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGL DU ORAZ RÓDROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

30.06.2010

SKŁADNIKI LOKAT
Instrumenty pochodne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania maj ce siedzib za
granic
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA żŁÓWNA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

31.12.2009

Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział Warto ć według
w aktywach
ceny nabycia w
ogółem
tys.

Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

0

0

0,00%

0

30

1,18%

1 548

1 536

89,04%

1 881

1 897

74,89%

INSTRUMENTY POCHODNE
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
NDF2907
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH
ZESTAWIENIE LOKAT
INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Rodzaj rynku
NIENOTOWANE NA RYNKU
AKTYWNYM

Nazwa rynku

Kraj siedziby
emitenta
Emitent (wystawca) (wystawcy)

(NIE DOTYCZY) BANK PEKAO S.A. POLSKA

Instrument
bazowy

EUR

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.PLN

Warto ć na dzie
bilansowy w tys.
PLN

1

0

Procentowy
udział w
aktywach ogółem
0
0,00%

1

0

0

Liczba

0,00%

TYTUŁY UCZESTNICTWA
EMITOWANE PRZEZ
ISTYTUCJE WSPÓLNEGO
INWESTOWANIA MAJ CE
Tytuły uczestnictwa

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
Nazwa emitenta emitenta

Nienotowane na rynku
aktywnym
DWS INVEST CLIMATE
CHANGE LC
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH
ZESTAWIENIE LOKAT
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEżO INWESTOWANIA MAJ CE SIEDZIB ZA żRANIC
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

NIENOTOWANE NA RYNKU
AKTYWNYM

DWS INVEST
CLIMATE
(NIE DOTYCZY) CHANGE LC

LUKSEMBURG

Liczba

Warto ć według Warto ć na dzie
Procentowy
ceny nabycia w
bilansowy w tys.
udział w aktywach
tys.PLN
PLN
ogółem
6 366
1 548
1 536
89,04%
6 366

1 548

1 536

89,04%

6 366

1 548

1 536

89,04%

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH
BILANS
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

BILANS
Aktywa
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Nale no ci
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Zobowi zania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Liczba jednostek uczestnictwa
Warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa

30.06.2010

31.12.2009
1 725
185
4
1 536
56
1 669
2 651
9 505
-6 854
-970
-129

2 533
366
240
1 927
250
2 283
3 140
8 281
-5 141
-903
-109

-841

-794

-12

46

1 669

2 283

24 917,255
67,00

32 161,227
70,98

Bilans nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
finansowego.

ć sprawozdania
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
( w tysi cach złotych, z wyj tkiem wyniku z operacji przypadajacego na jednostk uczestnictwa )
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Ujemne saldo ró nic kursowych
Pozostałe, w tym:
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w
tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wynik z operacji

Kategoria jednostek uczestnictwa
Wynik z operacji przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-30.06.2009

15
8
3
4
35
34
0
1
0
35
-20

21
15
6
0
77
63
12
2
0
77
-56

11
8
3
41
29
11
1
0
41
-30

-105

348

163

-47
150

-274
316

-286
210

-58
-130
-125

622
-297
292

449
-46
133

Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
-3,98

11,61

5,26

Rachunek wyniku z operacji nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
sprawozdania finansowego.

ć
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana warto ci aktywów netto
Warto ć aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

2 283
-125
-20
-47

1 412
292
-56
-274

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

-58
-125

622
292

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powi kszenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

-489

579

1 224

2 288

-1 713
-614

-1 709
871

Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

1 669

2 283

rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Liczba jednostek uczestnictwa narastaj co od pocz tku
działalno ci funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

1 719

1 564

-7 243,972
17 179,511
24 423,483
-7 243,972

8 371,614
34 134,226
25 762,612
8 371,614

24 917,255
114 870,775
89 953,520
24 917,255

32 161,227
97 691,264
65 530,037
32 161,227

70,98

59,37

67,00

70,98

-11,31%

19,56%

66,19
25/05/2010

52,44
10/03/2009

73,55
11/01/2010

70,98
31/12/2009

67,00
30/06/2010

70,98
31/12/2009

3,99%

4,03%

Zmiana warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
bie cego okresu sprawozdawczego
procentowa zmiana warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
minimalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
maksymalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
data wyceny
Procentowy udział kosztów funduszu w redniej warto ci
aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWO CI
1)

OPIS, W TYM:
A/

PRZYJ TE ZASADY RACHUNKOWO CI

Sprawozdanie finansowe Subfunduszu DWS Zmian Klimatycznych obejmuj ce okres
od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci (Dz. U. z 2009
roku nr 152, poz. 1223 z pó niejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporz dzeniem
Ministra Żinansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2007 r, nr.249, poz.1859).
Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1. Sprawozdanie finansowe sporz dza si w j zyku polskim i walucie
polskiej.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s w tys.
złotych, za wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa.
3. Na dzie bilansowy ustala si wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj cy:
a. Przychody z lokat netto – stanowi ce ró nic pomi dzy
przychodami z lokat i kosztami Subfunduszu netto,
b. Zrealizowany zysk/strat ze zbycia lokat i niezrealizowany
zysk/strat z wyceny lokat.
4. Jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje:
a. Zestawienie lokat,
b. Bilans,
c. Rachunek wyniku z operacji,
d. Zestawienie zmian w aktywach netto,
e. Noty obja niaj ce,
f. Informacj dodatkow ,
5. Sprawozdanie finansowe na dzie 30 czerwca 2010 roku obejmuje
nast puj ce dane porównywalne:
a. Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
b. Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2009 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2009 roku,
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c. Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres
sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009
roku.
W dniu 16 kwietnia 2010 roku nast piło poł czenie działalno ci Subfunduszu DWS
Zmian Klimatycznych z Subfunduszem DWS Europa, wydzielonych w DWS Parasol
Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym poprzez przej cie
Subfunduszu DWS Europa. Dane porównywalne zaprezentowane w niniejszym
sprawozdaniu jednostkowym na dzie 31 grudnia 2009 roku i za okres od 1 stycznia
2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz na dzie 30 czerwca 2009 roku i za okres
od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku obejmuj wył cznie Subfundusz
DWS Zmian Klimatycznych w DWS Parasol Specjalistycznym Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym.
Warto ci szacunkowe
Sporz dzanie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa dokonania
subiektywnych ocen, estymacji i przyj cia zało e wpływaj cych na stosowane
zasady rachunkowo ci oraz na prezentowane warto ci aktywów i pasywów oraz
kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane s w oparciu o dost pne dane
historyczne, dane mo liwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych
czynników uwa anych za wła ciwe w danych okoliczno ciach. Stanowi one
podstaw do oszacowania warto ci bilansowych aktywów i zobowi za , których nie
da si okre lić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny pochodz cej z aktywnego
rynku.
Szacunki i zało enia stanowi ce ich podstaw podlegaj okresowym przegl dom.
Korekty w szacunkach s rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany
szacunku, je eli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano
zmiany i okresach przyszłych, je li korekta wpływa zarówno na bie cy, jak i przyszłe
okresy.
Szacunki dokonane na dzie bilansowy uwzgl dniaj parametry z tego dnia i poziom
ryzyka na ten dzie . Bior c pod uwag zmienno ć otoczenia gospodarczego istnieje
niepewno ć w zakresie dokonanych szacunków.
Poni ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy
sporz dzeniu sprawozdania finansowego Subfunduszu.
Składniki lokat wyceniane w warto ci godziwej
Warto ć godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek ustalana
jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu b d przy zastosowaniu
innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny s okresowo
oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny s testowane i zatwierdzane
przed u yciem. W miar mo liwo ci w modelach wyceny wykorzystywane s
wył cznie dane mo liwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
kierownictwo musi korzystać z oszacowa . Zmiany przyj tych zało e i szacunków
mog mieć wpływ na wykazywane warto ci godziwe składników lokat.
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Składniki lokat wyceniane metod zamortyzowanego kosztu oraz innymi
metodami
Na dzie 30 czerwca 2010 roku 92,03% aktywów netto Subfunduszu zostało
wycenionych w sposób inny ni w oparciu o kurs ustalony na aktywnym rynku tj.
metod zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie warto ci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzie 31 grudnia 2009 roku odpowiednio
84,41%). Wyst puje istotna niepewno ć, i dla takich aktywów wyceny uj te w
sprawozdaniu finansowym mog ró nić si znacz co od warto ci, jakie zostałyby
wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. Zdaniem kierownictwa warto ci
bilansowe wszystkich istotnych składników aktywów s mo liwe do odzyskania.
Ujmowanie w ksi gach rachunkowych informacji i operacji dotycz cych
Subfunduszu
1. Ksi gi Subfunduszu s prowadzone w walucie polskiej.
2. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
okresie, którego dotycz .
3. Zapisy w ksi gach rachunkowych Subfunduszu dokonywane s na
podstawie dowodów ksi gowych. Operacje dotycz ce poszczególnych
składników aktywów i pasywów Subfunduszu ujmuje si w ksi gach
rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.
4. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje si w
ksi gach rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy.
5. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po
momencie wyceny, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia
zawarcia transakcji w momencie wyceny, Towarzystwo ujmowało si w
dacie zawarcia umowy, ale uwzgl dnia w najbli szej wycenie aktywów
Subfunduszu i ustaleniu jego zobowi za . W poprzednim okresie
sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 maja 2009 roku,
moment wyceny wyznaczony był na godz.12:00. Od dnia 1 czerwca 2009
roku Towarzystwo dokonało zmiany i przesun ło ten moment na
godz.23:59. W okresie obj tym sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia 2010
roku do 30 czerwca 2010 roku, moment wyceny wyznaczony był przez
Towarzystwo na godz. 23:59.
6. Nabyte składniki portfela lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych
Subfunduszu według ceny nabycia, obejmuj cej prowizj maklersk .
Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje si według warto ci
równej zeru.
7. Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje si w
cenie nabycia wynikaj cej z ceny nabycia tych składników lokat
wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieni nych.
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8. Dłu ne papiery warto ciowe ujmuje si w ksi gach rachunkowych według
warto ci ustalonej w stosunku do ich warto ci nominalnej ł cznie ze
skumulowanymi odsetkami.
9. Zysk lub strat ze zbycia składników lokat Subfunduszu wylicza si
metod ,,najdro sze sprzedaje si jako pierwsze’’, polegaj c na
przypisaniu sprzedanym składnikom najwy szej ceny nabycia danego
składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysoko ci
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, najwy szej bie cej warto ci ksi gowej.
10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje po yczek
papierów warto ciowych s wył czone spod zasady okre lonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje si transakcji zbycia i nabycia
danego składnika lokat, w pierwszej kolejno ci ujmuje si nabycie danego
składnika lokat.
12. Przysługuj ce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje
si w ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny
danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa
poboru.
13. Nale n dywidend od akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si w
ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych
akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa do
dywidendy.
14. Przysługuj ce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz
prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym
rynku ujmuje si w ksi gach rachunkowych w dniu nast pnym po dniu
ustalenia tych praw.
15. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w walucie, w której s
wyra one, a tak e w walucie polskiej, po przeliczeniu według redniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie
uj cia tych operacji w ksi gach rachunkowych Subfunduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksi g zmiany kapitału wpłaconego b d kapitału
wypłaconego jest dzie , w którym Subfundusz zbył b d odkupił jednostki
uczestnictwa. Na potrzeby okre lenia Warto ci Aktywów Netto na
Jednostk Uczestnictwa w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si
zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego,
zwi zanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Subfunduszu z tytułu ich odkupu
nast puje zgodnie z metod ŻIŻO.
18. W ksi gach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje si odsetki
naliczone od rodków pieni nych i papierów warto ciowych, stosuj c
zasad memoriałow .
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19. Przychody z lokat obejmuj w szczególno ci odsetki, oraz dodatnie saldo
ró nic kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci oraz zobowi za w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek)
wyniku z operacji.
21. Nale no ci i zobowi zania Subfunduszu ujmowane s w kwocie
wymagaj cej zapłaty.
22. Koszty Subfunduszu obejmuj w szczególno ci ujemne saldo ró nic
kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci, oraz zobowi za w walutach obcych, a tak e koszty
limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Subfunduszu ujmowane s
w ksi gach w wysoko ci
przewidywanej. W przypadku kosztów operacyjnych tworzy si rezerw
na przewidywane wydatki. Płatno ci z tytułu kosztów operacyjnych
zmniejszaj
naliczon
rezerw . Uzgodnienie przewidywanych i
rzeczywistych kosztów nast puje w okresach miesi cznych.
24. Koszty, które dotycz całego Żunduszu DWS Parasol SFIO, obci aj
Subfundusz proporcjonalnie do udziału warto ci aktywów netto
Subfunduszu DWS Zmian Klimatycznych w warto ci aktywów netto
Funduszu DWS Parasol SFIO.
25. Na potrzeby okre lenia warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si zmian w kapitale
wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwi zanych z wpłatami lub
wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasad opisan w punkcie 16.
Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu
1. Wycena aktywów netto dokonywana jest w ka dym Dniu Wyceny, który
przypada w dniu, w którym odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
2. Aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania Subfunduszu ustala si
w dniu wyceny oraz na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego,
według wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, z zastrze eniem pkt
7 poni ej.
3. Warto ć godziw składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym
akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów
depozytowych, dłu nych papierów warto ciowych, instrumentów
pochodnych,
certyfikatów
inwestycyjnych,
tytułów
uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic i instrumentów rynku pieni nego Towarzystwo wyznaczało w
okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku w oparciu o
ostatnie, dost pne kursy o godz. 23.59 w Dniu Wyceny w nast puj cy
sposób:
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a. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według
ostatniego dost pnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z
zastrze eniem,
e gdy wycena aktywów Subfunduszu
dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamkni cia, a w przypadku braku kursu zamkni cia - innej,
ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej jego odpowiednik,
za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten kurs albo warto ć z
Dnia Wyceny;
b. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacz co
niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto adnej
transakcji - według ostatniego dost pnego w momencie
dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku,
skorygowanego
w
sposób
umo liwiaj cy
uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, zgodnie z
zasadami okre lonymi w ust. 4, z zastrze eniem, e gdy
wycena aktywów Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu
w dniu wyceny kursu zamkni cia, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten
kurs albo warto ć z uwzgl dnieniem istotnych zdarze
maj cych wpływ na ten kurs albo warto ć;
c. je eli Dzie Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania
transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dost pnego
w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni cia
ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umo liwiaj cy
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej,
zgodnie z pkt.4
4. W celu wiarygodnego oszacowania warto ci godziwej Subfundusz stosuje
nast puj ce powszechnie uznane metody estymacji, w szczególno ci:
a. Oszacowanie na podstawie oficjalnie wyliczonej przez dany
rynek ceny zamkni cia, lub
b. Oszacowanie na podstawie ostatnich najlepszych, dost pnych
ofert kupna i sprzeda y, przy czym nie jest mo liwe oparcie si
wył cznie na ofertach sprzeda y, lub
c. Oszacowanie na podstawie ceny nieró ni cego si istotnie
składnika lokat, ogłoszonej na aktywnym rynku, lub
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d. Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i
porównania z emitentami o zbli onym profilu, których
instrumenty finansowe s notowane na aktywnym rynku, lub
e. Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów
pieni nych z uwzgl dnieniem prognozowanych przepływów
generowanych przez emitenta oraz warto ci rezydualnej, lub
f. Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.
5. W przypadku, gdy brak jest stałej mo liwo ci samodzielnego
pozyskiwania przez Subfundusz kursów stosowanych do wyznaczania
warto ci godziwej składników lokat notowanych na aktywnym rynku, a
istnieje mo liwo ć wykorzystywania przez Subfundusz kursów
uzyskiwanych
od
wyspecjalizowanych,
niezale nych
jednostek
dokonuj cych wycen rynkowych, Subfundusz wykorzystuje te kursy.
6. Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach
aktywnych jest rynek, na którym w ci gu ostatniego miesi ca
kalendarzowego odnotowano najwi kszy redni wolumen obrotu tymi
składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest
dokonywany na koniec ka dego kolejnego miesi ca kalendarzowego.
7. Warto ć składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala si :
a. akcji - według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem zdarze
maj cych istotny wpływ na t warto ć, w szczególno ci w
oparciu o analiz sytuacji finansowej spółki i porównanie ze
spółkami o zbli onym profilu, których akcje s notowane na
rynku aktywnym,
b. praw do akcji - w oparciu o ostatni cen , po jakiej nabywano
papiery warto ciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej, powi kszon o warto ć rynkow prawa
poboru niezb dnego do ich obj cia w dniu wyga ni cia tego
prawa, a w przypadku, gdy zostały okre lone i podane do
publicznej wiadomo ci ró ne ceny emisyjne, w oparciu o
redni cen nabycia wa on liczb nabytych papierów
warto ciowych, z uwzgl dnieniem zmian warto ci tych
papierów, spowodowanych zdarzeniami maj cymi wpływ na
ich warto ć rynkow ,
c. praw poboru - według warto ci teoretycznej,
d. dłu ne papiery warto ciowe i depozyty w bankach krajowych
lub instytucjach kredytowych, w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza si
odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów
odsetkowych Subfunduszu,
e. dłu ne papiery warto ciowe z wbudowanymi instrumentami
pochodnymi – w warto ci godziwej, w szczególno ci w
Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

przypadku dłu nych papierów warto ciowych z wbudowanymi
instrumentami pochodnymi opartymi o stopy procentowe lub
kursy walut – według zdyskontowanych przepływów
pieni nych, okre lonych z uwzgl dnieniem bie cej i
oczekiwanej warto ci instrumentów, o które jest oparty dany
instrument pochodny,
f. instrumenty rynku pieni nego oraz papiery warto ciowe
inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne nieb d ce dłu nymi
papierami warto ciowymi- według warto ci godziwej,
g. instrumenty pochodne - w warto ci godziwej, w szczególno ci
kontrakty terminowe na walut
- według rozlicze
kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z
uwzgl dnieniem
wyceny
metoda
zdyskontowanych
przepływów pieni nych instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
h. opcje – według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem typu
instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu
pozostałego do wyga ni cia opcji, w tym w oparciu o wycen
dostarczan przez wystawc opcji, dokonywan według
uznanych metod, takich jak Monte Carlo, zmodyfikowany
model Black’a Scholes’a,
i. kontrakty terminowe – według stanu rozlicze kontrahentów
wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z uwzgl dnieniem
wyceny instrumentu bazowego oraz terminu wykonania
kontraktu,
j. jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły
uczestnictwa
emitowane
przez instytucje
wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic - według ostatniej
warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa, certyfikat
lub tytuł uczestnictwa dost pnej w Momencie Wyceny w Dniu
Wyceny, z uwzgl dnieniem istotnych zdarze maj cych wpływ
na t warto ć, które wyst piły w okresie od momentu ostatniej
publikacji tej warto ci do Dnia Wyceny;
8. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w
warto ci godziwej, do wysoko ci skorygowanej ceny nabycia - warto ć
godziwa wynikaj ca z ksi g rachunkowych stanowi, na dzie
przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia.
9. Nale no ci z tytułu udzielonej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych,
wycenia si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
10. Zobowi zania z tytułu otrzymanej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych, ustala
si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
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11. Papiery warto ciowe nabyte przez Subfundusz przy zobowi zaniu si
drugiej strony do odkupu wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metod skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Zobowi zania z tytułu zbycia papierów warto ciowych, przy zobowi zaniu
si Subfunduszu do odkupu, wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy sprzeda y, metod korekty ró nicy pomi dzy cen odkupu a cen
sprzeda y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
13. Aktywa Subfunduszu oraz zobowi zania denominowane w walutach
obcych wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na
aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie s notowane na aktywnym rynku
- w walucie, w której s denominowane. Aktywa Subfunduszu i jego
zobowi zania wykazuje si w walucie polskiej, po przeliczeniu według
ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski. Warto ć Aktywów Subfunduszu notowanych
lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
wylicza kursu, nale y okre lić w relacji do Euro.
14. rodki pieni ne oraz denominowane w złotych nale no ci i zobowi zania
wycenia si w walucie, w której s wyra one, a tak e w walucie polskiej
po przeliczeniu według redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzie , o którym mowa w pkt.3.
Ustalanie warto ci aktywów netto Subfunduszu
1. W Dniu Wyceny aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania ustala
si według stanów odpowiednio aktywów i zobowi za oraz kursów, cen i
warto ci okre lonych w Momencie Wyceny z bie cego Dnia Wyceny. W
okresie obejmuj cym sprawozdanie finansowe, od 1 stycznia do 30
czerwca 2010 roku Moment Wyceny był wyznaczony przez Towarzystwo
dokonało zmiany i Moment Wyceny przesun ło na godz. 23.59.
2. Warto ć aktywów netto Subfunduszu jest równa warto ci wszystkich
aktywów Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowi zania
Subfunduszu w Dniu Wyceny.
3. Warto ć aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w
dniach, w których odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
4. Warto ć aktywów netto Subfunduszu na jednostk
uczestnictwa
Subfunduszu w Dniu Wyceny jest równa warto ci aktywów netto
Subfunduszu podzielonej przez liczb
Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu ustalon na podstawie Rejestru Uczestników Subfunduszu
w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.
5. Subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa Subfunduszu w Dniu
Wyceny po Cenie równej Warto ci Aktywów Netto na Jednostk
Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczonej zgodnie z zasad
pkt.4.

opisan , w

2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWO CI
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku
Subfundusz nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowo ci.
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NOTA-2 NALE NO CI FUNDUSZU
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
Pozostałe
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH
NOTA OBJA NIAJ CA- NALE NO CI ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
3
1

238
2

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowi zania:
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
z tytułu zobowi za wobec TŻI

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - ZOBOWI ZANIA ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
50
0
6
0
6

243
7
0
7

NOTA-4 I.STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH
Waluta
BANKOWYCH I NA RACHUNKACH W
DOMACH MAKLERSKICH

Warto ć na 30.06.2010 w
walucie sprawozdania
finansowego w tys.

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

I. STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH Waluta
BANKOWYCH

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

185

366

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

PLN

81

81 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

PLN

41

41

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DZ BANK POLSKA S.A.

EUR
PLN

1
100

4 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
100 DZ BANK POLSKA S.A.
BANK PEKAO S.A.

EUR
PLN
PLN

1
200
120

5
200
120

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Waluta

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Warto ć na 30.06.2010 w
walucie sprawozdania
finansowego w tys.

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

185

51
6

PLN
EUR

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH

Warto ć na dzie
bilansowy w
walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty rodków pieni nych w
podziale na ich rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
terminowe w KDPW

-

181
1

Warto ć na dzie
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

-

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
w danej walucie w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

181 26
4 25

Warto ć na 30.06.2010 w
walucie sprawozdania
finansowego w tys.

Waluta

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH
III. Ekwiwalenty rodków
pieni nych w podziale na ich
rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
- terminowe w KDPW

366
PLN
EUR

361
1

361
5

Warto ć na dzie
Warto ć na
bilansowy w
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.
finansowego w tys.

-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH
Nota 5 - Ryzyka
1) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze
stopy procentowej
Ryzyko warto ci godziwej wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest z istnieniem
odwrotnej zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a warto ci
zerokuponowych papierów dłu nych, obligacji ze stałym kuponem lub warto ci
instrumentów dłu nych okre lonych w § 25 1.2 rozporz dzenia z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych z kuponem
opartym na stopie procentowej.
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie lokował aktywów w składniki obci
ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze stopy procentowej

one

b) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem przepływów rodków pieni nych
wynikaj cym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów rodków pieni nych wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest
z istnieniem zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a wielko ci przepływów
finansowych (kuponów) wynikaj cych z faktu posiadania zmiennokuponowych papierów
dłu nych.
Na dzie bilansowy 30 czerwca 2010 roku Subfundusz nie posiadał aktywów obci onych
ryzykiem przepływów rodków pieni nych wynikaj cym ze stopy procentowej.
2) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem kredytowym,
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) kwoty odzwierciedlaj ce maksymalne obci enie ryzykiem kredytowym na
dzie bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowi zków, przy czym w opisie nie uwzgl dnia si warto ci godziwych
dodatkowych zabezpiecze .
Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem kredytowym okre lony
jest przez procentowy udział papierów dłu nych Skarbu Pa stwa, przedsi biorstw,
depozytów bankowych, transakcji sprzeda y z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back)
oraz transakcji na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe
Kontrakty terminowe typu NDF
RAZEM:

Warto ć w
tys.PLN
100
0
100

Udział w
aktywach
5,80 %
0,00%
5,80 %

Deutsche Bank Group
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b) wskazanie istniej cych przypadków znacz cej koncentracji ryzyka kredytowego
w poszczególnych kategoriach lokat
Na dzie bilansowy Subfundusz nie posiadał aktywów o znacz cej koncentracji ryzyka
kredytowego przekraczaj cej 20% aktywów Subfunduszu.
3) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem walutowym, ze
wskazaniem
przypadków znacz cej
koncentracji ryzyka walutowego w
poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem walutowym okre lony jest
przez procentowy udział aktywów (papierów warto ciowych, instrumentów rynku pieni nego,
depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o
pozycj walutow uzyskan przez u ycie instrumentów pochodnych w aktywach netto
subfunduszu.
Pozycja walutowa
Tytuły uczestnictwa nominowane w walutach
obcych
rodki pieni ne nominowane w walutach
obcych
RAZEM:

Udział w aktywach Subfunduszu
89,04 %
0,23 %
89,27 %

4) Ryzyko płynno ci
Ryzyko płynno ci jest definiowane jako ryzyko, i Subfundusz nie b dzie w stanie
wygenerować dostatecznych rodków pieni nych niezb dnych do wykonania swoich
zobowi za w terminach ich wymagalno ci lub te zbycie aktywów nast pi na warunkach
istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, i jednostki uczestnictwa Subunduszu mog być odkupywane codziennie,
polityk Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu rodków pieni nych oraz
codzienne monitorowanie płynno ci. Zgodnie z polityk
Subfunduszu, kierownictwo
Towarzystwa okre la limity płynno ci oraz dokonuje okresowej ich analizy.
Subfundusz inwestuje w składniki lokat o du ej płynno ci oraz składniki lokat, które nie s
przedmiotem obrotu na aktywnych rynkach i które charakteryzuj si nisk płynno ci . Istnieje
ryzyko, i Subfundusz mo e nie być w stanie zbyć w krótkim terminie składników lokat, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w warto ci odpowiadaj cej ich oszacowanej warto ci
godziwej, jak te mo e nie być w stanie podj ć odpowiednich działa w odpowiedzi na
zaistniałe okoliczno ci takie, jak na przykład podwy szenie ryzyka kredytowego emitenta.
W okresie obj tym sprawozdaniem finansowym Subfundusz nie zawieszał zbywania
jednostek uczestnictwa.
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NOTA-6 INSTRUMENTY
POCHODNE

NDF2903
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
Typ zaj tej
pozycji

KRÓTKA

Rodzaj instrumenty Cel otwarcia Warto ć
Warto ć przyszłych
pochodnego
pozycji
otwartej pozycji strumieni pieni znych

FORWARD
WALUTOWY

Zabezpieczen
ie pozycji
walutowej
funduszu

Suma płatno ci przy
rozliczeniu transakcji
terminowej typu Forward
jest równa co do warto ci
ró nicy pomi dzy cen
zawarcia transakcji i cen
zamkni cia b d
0
wyga ni cia transakcji

Terminy przyszłych
strumieni pieni nych

29/7/2010

Kwota b daca podstaw
przyszłych płatno ci

310 TYS. EUR

Termin zapadalno ci (wygasni cia)
instrumentu pochodnego

29/7/2010

Termin wykonania
instrumentu pochodnego

29/7/2010

NOTA OBJA NIAJ CA -TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU ŻUNDUSZU LUB DRUżIEJ STRONY DO ODKUPU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU SI FUNDUSZU LUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU
Transakcje przy zobowi zaniu si drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na fundusz praw własno ci i
ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na fundusz praw
własno ci i ryzyk

Warto ć na dzie bilansowy
30.06.2010 w tys. zł

Warto ć na dzie bilansowy
31.12.2009 w tys. zł

Transakcje przy zobowi zaniu si funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Nale no ci z tytułu papierów warto ciowych po yczonych od funduszu w trybie
przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
Zobowi zania z tytułu papierów wartosciowych po yczonych przez fundusz w
trybie przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH

(Nie dotyczy)

NOTA-8 I.ZACI GNI TE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu
udzielaj cego kredytu
(po yczki)

Siedziba

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH WYKORZYSTANIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU

Kwota kredytu/po yczki w chwili zaci gni cia
tys.

kwota w
walucie

jednostka

Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty
waluta

procentowy udział tys.
w aktywach

kwota w
walucie

jednostka

( NIE DOTYCZY)

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH UDZIELENIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU
Kwota kredytu/po yczki w chwili udzielenia

Siedziba
tys.

kwota w
walucie

jednostka

waluta

(NIE DOTYCZY)
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - KREDYTY I PO YCZKI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warunki
oprocentowania
procentowy udział
w aktywach

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Warunki
oprocentowania
waluta

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

NOTA-9

I.WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostka

waluta

30.06.2010 waluta

31.12.2009

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walut sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie obcej
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie sprawozdania finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
Razem

w tys.
w tys.
w tys.
w tys.

EUR
EUR

4
1 536

EUR
EUR

5
1 897

w tys.
w tys.

EUR
EUR

1
370

EUR
EUR

1
462

w tys.
w tys.
w tys.

EUR
EUR

4
1 536
1 540

EUR
EUR

5
1 897
1 902

II. DODATNIE I UJEMNE RÓ NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
III. REDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZ DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - WALUTY I RÓ NICE KURSOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

158

-

-

130

316

-

-

297

-

-

-

-

-

0

12

-

kurs w stosunku do
waluta
zł
4,1458 EUR

Warto ć zrealizowanego
NOTA-10 I.ZREALIZOWANY I
zysku (straty) ze zbycia
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA lokat w tys. za okres
LOKAT
01.01.2010 do 30.06.2010
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w
0
tym:
dłu ne papiery warto ciowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dłu ne papiery warto ciowe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2010 do
30.06.2010

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2009 do
31.12.2009

Warto ć zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys. za okres
01.01.2009 do 31.12.2009

0

-20

22

-

-

-

-

-47
-

-58
-

-254
-

600
-

Warto ć w okresie
sprawozdawczymw tys.

I. Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe

Żundusz nie dokonywał
dystrybucji dochodów

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT
Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warto ć w okresie
Udział w aktywach w
sprawozdawczym w tys. dniu wypłaty

I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów
niepublicznych:
Żundusz nie dokonywał dystrybucji przychodów

Udział w aktywach netto Wpływ na warto ć
w dniu wypłaty
aktywów w tys.

NOTA 11 - WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Cz

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - KOSZTY ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

ć stała wynagrodzenia

Warto ć za okres od
01.01.2010 do 30.06.2010

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 31.12.2009
34

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 30.06.2009
63

29

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O
JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Warto ć aktywów netto na koniec roku
obrotowego

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
30.06.2010

31.12.2009

31.12.2008

1 669

2 283

1 412

II. Warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa na koniec roku obrotowego

67,00

70,98

59,37

III. Warto ć aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A

67,00
67,00

70,98
70,98

59,37
59,37

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
SUBFUNDUSZ
DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
1) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH DOTYCZ CYCH LAT
UBIEżŁYCH, UJ TYCH W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM ZA BIE CY
OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie
zarejestrowano znacz cych zdarze
dotycz cych lat ubiegłych uj tych w
sprawozdaniu finansowym za bie cy okres.
2) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST PIŁY PO DNIU
BILANSOWYM,
A
NIEUWZżL DNIONYCH
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
Po zako czeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2010 roku nie
wyst piły takie zdarzenie, które nie zostały uj te w sprawozdaniu finansowym.
3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJA NIENIE RÓ NIC, POMI DZY DANYMI
UJAWNIONYMI
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
I
W
PORÓWNYWALNYCH
DANYCH
ŻINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZ DZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI ŻINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły si ró nice pomi dzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
4) DOKONANE KOREKTY BŁ DÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY,
TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW ŻINANSOWYCH NA
SYTUACJ MAJATKOW I ŻINANSOW , PŁYNNO Ć ORAZ WYNIK Z
OPERACJI I RENTOWNO Ć SUBFUNDUSZU.
a) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki informowania
uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa
Subfunduszu.
Deutsche Bank Group
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b) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki zawieszenia w
dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa Subfunduszu.
c) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki nierozliczenia si
transakcji zawieranych przez Subfundusz.
5) KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI
Sprawozdanie Subfunduszu DWS Zmian Klimatycznych na dzie 30 czerwca 2010
roku zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez Subfundusz
w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Jednocze nie zwracamy uwag , e zgodnie z art. 40 pkt 2 ust.1 Statutu Żunduszu
DWS Parasol SŻIO, Towarzystwo mo e podj ć decyzje o likwidacji Subfunduszu w
przypadku spadku warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych,
lub odpowiednio, w przypadku utrzymywania si
warto ci aktywów netto
Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych przez okres przekraczaj cy 3 miesi ce od
dnia rozpocz cia działalno ci przez Subfundusz.. Na dzie sprawozdawczy warto ć
aktywów netto Subfunduszu wynosiła 1 669 tys. PLN. Intencj Towarzystwa jest
rozwijanie działalno ci Subfunduszu. Zdaniem Zarz du Towarzystwa nie istniej
okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci Subfunduszu w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Prezentowane sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporz dzone po
poł czeniu DWS Zmian Klimatycznych (subfundusz przejmuj cy) z DWS Europa
(fundusz przejmowany).
Przebieg poł czenia
W dniu 30 wrze nia 2009 roku Towarzystwo zło yło do KNŻ wniosek o udzielenie
zgody na poł czenie Subfunduszu DWS Europa – jako subfunduszu
przejmowanego, z Subfunduszem DWS Zmian Klimatycznych – jako subfunduszu
przejmuj cego. W dniu 11 lutego 2010 roku Komisja Nadzoru Żinansowego udzieliła
zgody na poł czenie Subfunduszy. Decyzj Towarzystwa, Subfundusze zostały
poł czone w dniu 16 kwietnia 2010 roku.
W dniu poł czenia za jednostki uczestnictwa DWS Europa zostały przydzielone
Jednostki Uczestnictwa DWS Zmian Klimatycznych. Tym tym samym dniu tj. 16
kwietnia 2010 roku nastapiło faktyczne przekazanie aktywów i zobowi za z
subfunduszu przejmowanego do subfunduszu przejmuj cego, który wszedł we
wszystkie prawa i obowi zki subfunduszu przejmowanego.
Poł czenie nast piło w trybie art. 200 Ustawy. Ustalenie liczby Jednostek
Uczestnictwa subfunduszu przejmuj cego przydzielonych uczestnikom subfunduszu
przejmowanego nast piło według warto ci aktywów netto przypadaj cych na
jednostk
uczestnictwa, obliczonych na podstawie warto ci aktywów netto
wynikaj cych z ksi g subfunduszu przejmuj cego oraz subfunduszu przejmowanego
na dzie poprzedzaj cy dzie przydziału jednostek.
Deutsche Bank Group
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Ponadto w rachunku wyniku z operacji subfunduszu przejmuj cego nie s
wykazywane przychody z lokat netto oraz zrealizowany zysk(strata) ze zbycia
składników lokat wcze niej wykazane w subfunduszu przejmowanym – do dnia
uj cia rozliczenia poł czenia subfunduszy.
Przychody z lokat netto oraz zrealizowany zysk (strata) ze zbycia składników lokat
subfunduszu przejmowanego – do dnia rozliczenia poł czenia- wykazany został w
niniejszym sprawozdaniu w pozycji kapitał wpłacony. W rezultacie w pozycji kapitał
wpłacony, uj ta została kwota 443 tys. zł stanowi ca warto ć aktywów netto
subfunduszu przejmowanego na dzie przydziału jednostek uczestnictwa w
subfunduszu przejmuj cym.
Przydział jednostek w subfunduszu przejmuj cym
Przydział został dokonany w dniu 16 kwietnia 2010 roku roku według warto ci
aktywów netto funduszy z dnia 15 kwietnia 2010 roku.

Nazwa Subfunduszu
DWS Zmian Klimatycznych
DWS Europa

Warto ć aktywów
netto na JU
Kategoria A
72,61
122,63

Liczba JU
Kategoria A
6 104,465
3 614,858

Warto ć JU
w tys. zł
443
443

Przekazanie maj tku funduszu przejmowanego
W dniu poł czenia maj tek subfunduszu przejmowanego został przekazany
funduszowi przejmuj cemu.
Na dzie przed przekazaniem warto ć aktywów DWS Europa wynosiła 444 tys. zł, a
warto ć zobowi za :1 tys. zł.
Ostatnim sprawozdaniem subfunduszu przejmowanego podlegaj ce badaniu przez
biegłego rewidenta było sprawozdanie za okres roczny ko cz cy si 31 grudnia 2009
roku.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy Zarz d Towarzystwa sporz dził sprawozdanie
finansowe subfunduszu DWS Europa na dzie 15 kwietnia 2010 roku, to jest na
dzie poprzedzaj cy dzie przydziału Jednostek Uczestnictwa DWS Zmian
Klimatycznych. Wskazane sprawozdanie finansowe nie podlega obowi zkowi
badania przez biegłego rewidenta.
6) MAKSYMALNY POZIOM WYNAżRODZENIA ZA ZARZ DZANIE ŻUNDUSZAMI
INWESTYCYJNYMI OTWARTYMI B D CYMI PRZEDMIOTEM LOKAT
SUBFUNDUSZU
Maksymalna wysoko ć wynagrodzenia za zarz dzanie funduszami inwestycyjnymi
otwartymi b d cymi przedmiotem lokat Subfunduszu DWS Zmian Klimatycznych jest
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obliczana w oparciu o warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa
subfunduszu w danym dniu wyceny i wynosi:
DWS Invest Climate Change dla jednostek uczestnictwa kategorii LC – 1,50%
warto ci aktywów netto subfunduszu rocznie.
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DWS SEKTORA
INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI SUBFUNDUSZ
WYDZIELONY W DWS PARASOL SPECJALISTYCZNYM
FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM
RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGL DU ORAZ RÓDROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

SKŁADNIKI LOKAT
Akcje

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA żŁÓWNA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.
16 198

30.06.2010
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.
15 547

Procentowy udział Warto ć według
w aktywach
ceny nabycia w
ogółem
tys.
86,08%

5 526

31.12.2009
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.
5 083

Procentowy udział
w aktywach
ogółem
77,40%

AKCJE
Aktywny rynek - rynek regulowany
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS
S.A.
ASSECO POLAND S.A.
ACTION S.A.
ATM S.A.
BUDIMEX S.A.
CENTRUM KLIMA S.A.
COMP S.A.
COMARCH S.A.
CP ENERGIA SA
ELEKTROBUDOWA S.A.
ENERGOINSTAL S.A.
ENERżOMONTA -POŁUDNIE S.A.
Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

ERBUD S.A.
GANT DEVELOPMENT S.A.
HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
INFOVIDE-MATRIX S.A.
INSTAL KRAKÓW S.A.

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Warto ć według
ceny nabycia w
Kraj siedziby emitenta tys.

Liczba
1 231 297

AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY

GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.
GPW W
WARSZAWIE S.A.

Warto ć według wyceny Procentowy udział w
na dzie bilansowy w tys. aktywach ogółem

15 991

15 277

84,58%

16 648

POLSKA

204

150

0,83%

19 220

POLSKA

1 067

1 038

5,75%

34 026

POLSKA

731

595

3,29%

70 314

POLSKA

609

608

3,37%

7 216

POLSKA

558

631

3,49%

37 282

POLSKA

469

447

2,47%

17 632

POLSKA

1 182

1 204

6,67%

5 738

POLSKA

528

454

2,51%

91 191

POLSKA

189

155

0,86%

3 835

POLSKA

662

640

3,54%

4 713

POLSKA

33

33

0,18%

120 075

POLSKA

506

484

2,68%

16 799

POLSKA

868

832

4,61%

13 464

POLSKA

268

261

1,45%

149 852

POLSKA

542

462

2,56%

8 688

POLSKA

205

114

0,63%

2 628

POLSKA

50

51

0,28%

MACROLOGIC S.A.
MOSTOSTAL PŁOCK S.A.
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
MOSTOSTAL ZABRZE - HOLDING
S.A.
NAFTOBUDOWA S.A.
P.A. NOVA S.A.
PBG S.A.
PROCHEM S.A
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
QUMAK-SEKOM S.A.
SYGNITY S.A.
STALPROFIL S.A.
TETA S.A.
TRAKCJA POLSKA S.A.
TUP S.A.
UNIBEP SA
Deutsche Bank Group
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K2 INTERNET S.A.

ASSECO SLOVAKIA

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI
ZESTAWIENIE LOKAT
AKCJE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
8 986
POLSKA
104
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
18 830
POLSKA
964
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
1 341
POLSKA
106
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
7 431
POLSKA
482
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
112 371
POLSKA
516
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
4 350
POLSKA
173
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
1 200
POLSKA
44
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
4 841
POLSKA
994
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
2 420
POLSKA
120
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
210 928
POLSKA
851
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
28 567
POLSKA
389
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
33 012
POLSKA
448
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
22 829
POLSKA
326
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
43 330
POLSKA
514
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
28 169
POLSKA
101
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
9 605
POLSKA
55
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
36 768
POLSKA
211
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.
AKTYWNY RYNEK - RYNEK
GPW W
36 998
SŁOWACJA
922
REGULOWANY
WARSZAWIE S.A.

Aktywny rynek - alternatywny
system obrotu
ADV.PL

60 096
AKTYWNY RYNEK - ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU

NEW CONNECT

60 096

POLSKA

129

0,71%

828

4,58%

78

0,43%

506

2,80%

383

2,12%

115

0,64%

42

0,23%

1 012

5,60%

54

0,30%

924

5,12%

429

2,38%

438

2,42%

369

2,04%

594

3,29%

118

0,65%

62

0,34%

297

1,64%

740

4,10%

207

270

1,49%

207

270

1,49%

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI
ZESTAWIENIE LOKAT
żRUPY KAPITAŁOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

żRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY

Warto ć na dzie
bilansowy w tys. PLN

Procentowy udział w
aktywach ogółem

ASSECO POLAND SA

2 392

13,24%

PBG SA

1 474

8,16%
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI
BILANS
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

BILANS
Aktywa
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Nale no ci
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Zobowi zania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Liczba jednostek uczestnictwa
Warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa

30.06.2010

31.12.2009
18 062
1 507
1 008
15 547
1 576
16 486
21 216
62 597
-41 381
-4 076
-219

6 567
324
1 160
5 083
1 322
5 245
9 567
26 384
-16 817
-3 879
-218

-3 857

-3 661

-654

-443

16 486

5 245

239 492,942
68,84

80 641,984
65,04

Bilans nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
finansowego.

ć sprawozdania
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
( w tysi cach złotych, z wyj tkiem wyniku z operacji przypadajacego na jednostk uczestnictwa )
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Pozostałe, w tym:
Koszty wiadcze
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)

01.01.2010-30.06.2010

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w
tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wynik z operacji

Kategoria jednostek uczestnictwa
Wynik z operacji przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-30.06.2009

288
260
28
289
201
88
86
289
-1

101
92
9
183
172
11
9
183
-82

76
73
3
71
70
1
0
71
5

-407

861

336

-196
0

-2 947
-

-2 661
0

-211
0
-408

3 808
779

2 997
341

Wynik z operacji
przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa

Wynik z operacji
przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa
3,80

Wynik z operacji
przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa

12,94

7,03

Rachunek wyniku z operacji nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
sprawozdania finansowego.

ć
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana warto ci aktywów netto
Warto ć aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

5 245
-408
-1
-196

5 056
779
-82
-2 947

-211
-408

3 808
779

11 649

-590

36 213

8 562

-24 564
11 241

-9 152
189

Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

16 486

5 245

rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Liczba jednostek uczestnictwa narastaj co od pocz tku
działalno ci funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

14 453

4 519

158 850,958
498 788,756
339 937,798
158 850,958

-16 391,484
139 588,381
155 979,865
-16 391,484

239 492,942
823 652,685
584 159,743
239 492,942

80 641,984
324 863,929
244 221,945
80 641,984

65,04

52,10

68,84

65,04

11,78%

24,84%

65,26
5/02/2010

44,17
3/03/2009

76,37
29/04/2010

68,84
28/08/2009

68,84
30/06/2010

65,04
31/12/2009

2,80%

3,81%

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powi kszenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

Zmiana warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
bie cego okresu sprawozdawczego
procentowa zmiana warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
minimalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
maksymalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
data wyceny
Procentowy udział kosztów funduszu w redniej warto ci
aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWO CI
1)

OPIS, W TYM:
A/

PRZYJ TE ZASADY RACHUNKOWO CI

Sprawozdanie finansowe Subfunduszu DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki
obejmuj ce okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku zostało
sporz dzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o
rachunkowo ci (Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z pó niejszymi zmianami) oraz
zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Żinansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w
sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2007
r, nr.249, poz.1859).
Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1. Sprawozdanie finansowe sporz dza si w j zyku polskim i walucie
polskiej.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s w tys.
złotych, za wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa.
3. Na dzie bilansowy ustala si wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj cy:
a. Przychody z lokat netto – stanowi ce ró nic pomi dzy
przychodami z lokat i kosztami Subfunduszu netto,
b. Zrealizowany zysk/strat ze zbycia lokat i niezrealizowany
zysk/strat z wyceny lokat.
4. Jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje:
a. Zestawienie lokat,
b. Bilans,
c. Rachunek wyniku z operacji,
d. Zestawienie zmian w aktywach netto,
e. Noty obja niaj ce,
f. Informacj dodatkow ,
5. Sprawozdanie finansowe na dzie 30 czerwca 2010 roku obejmuje
nast puj ce dane porównywalne:
a. Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,

Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

b. Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2009 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
roku,
c. Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres
sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009
roku.
Warto ci szacunkowe
Sporz dzanie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa dokonania
subiektywnych ocen, estymacji i przyj cia zało e wpływaj cych na stosowane
zasady rachunkowo ci oraz na prezentowane warto ci aktywów i pasywów oraz
kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane s w oparciu o dost pne dane
historyczne, dane mo liwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych
czynników uwa anych za wła ciwe w danych okoliczno ciach. Stanowi one
podstaw do oszacowania warto ci bilansowych aktywów i zobowi za , których nie
da si okre lić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny pochodz cej z aktywnego
rynku.
Szacunki i zało enia stanowi ce ich podstaw podlegaj okresowym przegl dom.
Korekty w szacunkach s rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany
szacunku, je eli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano
zmiany i okresach przyszłych, je li korekta wpływa zarówno na bie cy, jak i przyszłe
okresy.
Szacunki dokonane na dzie bilansowy uwzgl dniaj parametry z tego dnia i poziom
ryzyka na ten dzie . Bior c pod uwag zmienno ć otoczenia gospodarczego istnieje
niepewno ć w zakresie dokonanych szacunków.
Poni ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy
sporz dzeniu sprawozdania finansowego Subfunduszu.
Składniki lokat wyceniane w warto ci godziwej
Warto ć godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek ustalana
jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu b d przy zastosowaniu
innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny s okresowo
oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny s testowane i zatwierdzane
przed u yciem. W miar mo liwo ci w modelach wyceny wykorzystywane s
wył cznie dane mo liwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
kierownictwo musi korzystać z oszacowa . Zmiany przyj tych zało e i szacunków
mog mieć wpływ na wykazywane warto ci godziwe składników lokat.
Składniki lokat wyceniane metod zamortyzowanego kosztu oraz innymi
metodami
Na dzie 30 czerwca 2010 roku Subfundusz nie posiadał aktywów wycenionych w
sposób inny ni w oparciu o kurs ustalony na aktywnym rynku tj. metod
zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie warto ci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny.
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Ujmowanie w ksi gach rachunkowych informacji i operacji dotycz cych
Subfunduszu
1. Ksi gi Subfunduszu s prowadzone w walucie polskiej.
2. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
okresie, którego dotycz .
3. Zapisy w ksi gach rachunkowych Subfunduszu dokonywane s na
podstawie dowodów ksi gowych. Operacje dotycz ce poszczególnych
składników aktywów i pasywów Subfunduszu ujmuje si w ksi gach
rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.
4. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje si w
ksi gach rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy.
5. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po
momencie wyceny, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia
zawarcia transakcji w momencie wyceny, Towarzystwo ujmowało si w
dacie zawarcia umowy, ale uwzgl dnia w najbli szej wycenie aktywów
Subfunduszu i ustaleniu jego zobowi za . W poprzednim okresie
sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 maja 2009 roku,
moment wyceny wyznaczony był na godz.12:00. Od dnia 1 czerwca 2009
roku Towarzystwo dokonało zmiany i przesun ło ten moment na
godz.23:59. W okresie obj tym sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia 2010
roku do 30 czerwca 2010 roku, moment wyceny wyznaczony był przez
Towarzystwo na godz. 23:59.
6. Nabyte składniki portfela lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych
Subfunduszu według ceny nabycia, obejmuj cej prowizj maklersk .
Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje si według warto ci
równej zeru.
7. Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje si w
cenie nabycia wynikaj cej z ceny nabycia tych składników lokat
wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieni nych.
8. Dłu ne papiery warto ciowe ujmuje si w ksi gach rachunkowych według
warto ci ustalonej w stosunku do ich warto ci nominalnej ł cznie ze
skumulowanymi odsetkami.
9. Zysk lub strat ze zbycia składników lokat Subfunduszu wylicza si
metod ,,najdro sze sprzedaje si jako pierwsze’’, polegaj c na
przypisaniu sprzedanym składnikom najwy szej ceny nabycia danego
składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysoko ci
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, najwy szej bie cej warto ci ksi gowej.
10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje po yczek
papierów warto ciowych s wył czone spod zasady okre lonej w ppkt 9.
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11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje si transakcji zbycia i nabycia
danego składnika lokat, w pierwszej kolejno ci ujmuje si nabycie danego
składnika lokat.
12. Przysługuj ce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje
si w ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny
danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa
poboru.
13. Nale n dywidend od akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si w
ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych
akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa do
dywidendy.
14. Przysługuj ce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz
prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym
rynku ujmuje si w ksi gach rachunkowych w dniu nast pnym po dniu
ustalenia tych praw.
15. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w walucie, w której s
wyra one, a tak e w walucie polskiej, po przeliczeniu według redniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie
uj cia tych operacji w ksi gach rachunkowych Subfunduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksi g zmiany kapitału wpłaconego b d kapitału
wypłaconego jest dzie , w którym Subfundusz zbył b d odkupił jednostki
uczestnictwa. Na potrzeby okre lenia Warto ci Aktywów Netto na
Jednostk Uczestnictwa w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si
zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego,
zwi zanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Subfunduszu z tytułu ich odkupu
nast puje zgodnie z metod ŻIŻO.
18. W ksi gach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje si odsetki
naliczone od rodków pieni nych i papierów warto ciowych, stosuj c
zasad memoriałow .
19. Przychody z lokat obejmuj w szczególno ci odsetki, oraz dodatnie saldo
ró nic kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci oraz zobowi za w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek)
wyniku z operacji.
21. Nale no ci i zobowi zania Subfunduszu ujmowane s w kwocie
wymagaj cej zapłaty.
22. Koszty Subfunduszu obejmuj w szczególno ci ujemne saldo ró nic
kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci, oraz zobowi za w walutach obcych, a tak e koszty
limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
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23. Koszty Subfunduszu ujmowane s
w ksi gach w wysoko ci
przewidywanej. W przypadku kosztów operacyjnych tworzy si rezerw
na przewidywane wydatki. Płatno ci z tytułu kosztów operacyjnych
zmniejszaj
naliczon
rezerw . Uzgodnienie przewidywanych i
rzeczywistych kosztów nast puje w okresach miesi cznych.
24. Koszty, które dotycz całego Żunduszu DWS Parasol SFIO, obci aj
Subfundusz proporcjonalnie do udziału warto ci aktywów netto
Subfunduszu DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki w warto ci
aktywów netto Żunduszu DWS Parasol SFIO.
25. Na potrzeby okre lenia warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si zmian w kapitale
wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwi zanych z wpłatami lub
wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasad opisan w punkcie 16.
Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu
1. Wycena aktywów netto dokonywana jest w ka dym Dniu Wyceny, który
przypada w dniu, w którym odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
2. Aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania Subfunduszu ustala si
w dniu wyceny oraz na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego,
według wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, z zastrze eniem pkt
7 poni ej.
3. Warto ć godziw składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym
akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów
depozytowych, dłu nych papierów warto ciowych, instrumentów
pochodnych,
certyfikatów
inwestycyjnych,
tytułów
uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic i instrumentów rynku pieni nego Towarzystwo wyznaczało w
okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku w oparciu o
ostatnie, dost pne kursy o godz. 23.59 w Dniu Wyceny w nast puj cy
sposób:
a. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według
ostatniego dost pnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z
zastrze eniem,
e gdy wycena aktywów Subfunduszu
dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamkni cia, a w przypadku braku kursu zamkni cia - innej,
ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej jego odpowiednik,
za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten kurs albo warto ć z
Dnia Wyceny;
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b. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacz co
niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto adnej
transakcji - według ostatniego dost pnego w momencie
dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku,
skorygowanego
w
sposób
umo liwiaj cy
uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, zgodnie z
zasadami okre lonymi w ust. 4, z zastrze eniem, e gdy
wycena aktywów Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu
w dniu wyceny kursu zamkni cia, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten
kurs albo warto ć z uwzgl dnieniem istotnych zdarze
maj cych wpływ na ten kurs albo warto ć;
c. je eli Dzie Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania
transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dost pnego
w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni cia
ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umo liwiaj cy
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej,
zgodnie z pkt.4
4. W celu wiarygodnego oszacowania warto ci godziwej Subfundusz stosuje
nast puj ce powszechnie uznane metody estymacji, w szczególno ci:
a. Oszacowanie na podstawie oficjalnie wyliczonej przez dany
rynek ceny zamkni cia, lub
b. Oszacowanie na podstawie ostatnich najlepszych, dost pnych
ofert kupna i sprzeda y, przy czym nie jest mo liwe oparcie si
wył cznie na ofertach sprzeda y, lub
c. Oszacowanie na podstawie ceny nieró ni cego si istotnie
składnika lokat, ogłoszonej na aktywnym rynku, lub
d. Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i
porównania z emitentami o zbli onym profilu, których
instrumenty finansowe s notowane na aktywnym rynku, lub
e. Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów
pieni nych z uwzgl dnieniem prognozowanych przepływów
generowanych przez emitenta oraz warto ci rezydualnej, lub
f. Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.
5. W przypadku, gdy brak jest stałej mo liwo ci samodzielnego
pozyskiwania przez Subfundusz kursów stosowanych do wyznaczania
warto ci godziwej składników lokat notowanych na aktywnym rynku, a
istnieje mo liwo ć wykorzystywania przez Subfundusz kursów
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uzyskiwanych
od
wyspecjalizowanych,
niezale nych
jednostek
dokonuj cych wycen rynkowych, Subfundusz wykorzystuje te kursy.
6. Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach
aktywnych jest rynek, na którym w ci gu ostatniego miesi ca
kalendarzowego odnotowano najwi kszy redni wolumen obrotu tymi
składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest
dokonywany na koniec ka dego kolejnego miesi ca kalendarzowego.
7. Warto ć składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala si :
a. akcji - według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem zdarze
maj cych istotny wpływ na t warto ć, w szczególno ci w
oparciu o analiz sytuacji finansowej spółki i porównanie ze
spółkami o zbli onym profilu, których akcje s notowane na
rynku aktywnym,
b. praw do akcji - w oparciu o ostatni cen , po jakiej nabywano
papiery warto ciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej, powi kszon o warto ć rynkow prawa
poboru niezb dnego do ich obj cia w dniu wyga ni cia tego
prawa, a w przypadku, gdy zostały okre lone i podane do
publicznej wiadomo ci ró ne ceny emisyjne, w oparciu o
redni cen nabycia wa on liczb nabytych papierów
warto ciowych, z uwzgl dnieniem zmian warto ci tych
papierów, spowodowanych zdarzeniami maj cymi wpływ na
ich warto ć rynkow ,
c. praw poboru - według warto ci teoretycznej,
d. dłu ne papiery warto ciowe i depozyty w bankach krajowych
lub instytucjach kredytowych, w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza si
odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów
odsetkowych Subfunduszu,
e. dłu ne papiery warto ciowe z wbudowanymi instrumentami
pochodnymi – w warto ci godziwej, w szczególno ci w
przypadku dłu nych papierów warto ciowych z wbudowanymi
instrumentami pochodnymi opartymi o stopy procentowe lub
kursy walut – według zdyskontowanych przepływów
pieni nych, okre lonych z uwzgl dnieniem bie cej i
oczekiwanej warto ci instrumentów, o które jest oparty dany
instrument pochodny,
f. instrumenty rynku pieni nego oraz papiery warto ciowe
inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne nieb d ce dłu nymi
papierami warto ciowymi- według warto ci godziwej,
g. instrumenty pochodne - w warto ci godziwej, w szczególno ci
kontrakty terminowe na walut
- według rozlicze
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kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z
uwzgl dnieniem
wyceny
metoda
zdyskontowanych
przepływów pieni nych instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
h. opcje – według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem typu
instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu
pozostałego do wyga ni cia opcji, w tym w oparciu o wycen
dostarczan przez wystawc opcji, dokonywan według
uznanych metod, takich jak Monte Carlo, zmodyfikowany
model Black’a Scholes’a,
i. kontrakty terminowe – według stanu rozlicze kontrahentów
wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z uwzgl dnieniem
wyceny instrumentu bazowego oraz terminu wykonania
kontraktu,
j. jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły
uczestnictwa
emitowane
przez instytucje
wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic - według ostatniej
warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa, certyfikat
lub tytuł uczestnictwa dost pnej w Momencie Wyceny w Dniu
Wyceny, z uwzgl dnieniem istotnych zdarze maj cych wpływ
na t warto ć, które wyst piły w okresie od momentu ostatniej
publikacji tej warto ci do Dnia Wyceny;
8. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w
warto ci godziwej, do wysoko ci skorygowanej ceny nabycia - warto ć
godziwa wynikaj ca z ksi g rachunkowych stanowi, na dzie
przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia.
9. Nale no ci z tytułu udzielonej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych,
wycenia si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
10. Zobowi zania z tytułu otrzymanej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych, ustala
si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
11. Papiery warto ciowe nabyte przez Subfundusz przy zobowi zaniu si
drugiej strony do odkupu wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metod skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Zobowi zania z tytułu zbycia papierów warto ciowych, przy zobowi zaniu
si Subfunduszu do odkupu, wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy sprzeda y, metod korekty ró nicy pomi dzy cen odkupu a cen
sprzeda y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
13. Aktywa Subfunduszu oraz zobowi zania denominowane w walutach
obcych wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na
aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie s notowane na aktywnym rynku
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- w walucie, w której s denominowane. Aktywa Subfunduszu i jego
zobowi zania wykazuje si w walucie polskiej, po przeliczeniu według
ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski. Warto ć Aktywów Subfunduszu notowanych
lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
wylicza kursu, nale y okre lić w relacji do Euro.
14. rodki pieni ne oraz denominowane w złotych nale no ci i zobowi zania
wycenia si w walucie, w której s wyra one, a tak e w walucie polskiej
po przeliczeniu według redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzie , o którym mowa w pkt.3.
Ustalanie warto ci aktywów netto Subfunduszu
1. W Dniu Wyceny aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania ustala
si według stanów odpowiednio aktywów i zobowi za oraz kursów, cen i
warto ci okre lonych w Momencie Wyceny z bie cego Dnia Wyceny. W
okresie obejmuj cym sprawozdanie finansowe, od 1 stycznia do 30
czerwca 2010 roku Moment Wyceny był wyznaczony na godz. 23.59.
2. Warto ć aktywów netto Subfunduszu jest równa warto ci wszystkich
aktywów Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowi zania
Subfunduszu w Dniu Wyceny.
3. Warto ć aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w
dniach, w których odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
4. Warto ć aktywów netto Subfunduszu na jednostk
uczestnictwa
Subfunduszu w Dniu Wyceny jest równa warto ci aktywów netto
Subfunduszu podzielonej przez liczb
Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu ustalon na podstawie Rejestru Uczestników Subfunduszu
w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.
5. Subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa Subfunduszu w Dniu
Wyceny po Cenie równej Warto ci Aktywów Netto na Jednostk
Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczonej zgodnie z zasad opisan , w
pkt.4.
2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWO CI
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku
Subfundusz nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowo ci.
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NOTA-2 NALE NO CI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych lokat
Z tytułu dywidendy
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI
NOTA OBJA NIAJ CA- NALE NO CI ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
959
49
-

1 160

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU
Z tytułu nabytych aktywów
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowi zania:
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
z tytułu zobowi za wobec TŻI
z tytułu rezerwy na wiadczenia
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI
NOTA OBJA NIAJ CA - ZOBOWI ZANIA ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
2
1 510
64
1
42
20

101
1 203
18
0
16
2

NOTA-4 I.STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH
Waluta
BANKOWYCH I NA RACHUNKACH W
DOMACH MAKLERSKICH

I. STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH Waluta
BANKOWYCH

Warto ć na 30.06.2010 w Warto ć na 30.06.2010 w walucie
danej walucie w tys.
sprawozdania finansowego w tys.

Warto ć na 31.12.2009
w danej walucie w tys.

1 507

Warto ć na 31.12.2009
w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.
324

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

PLN

21

21 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

PLN

22

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

EUR

9

36 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

EUR

1

2

DZ BANK POLSKA S.A.

PLN

1 450

PLN

300

300

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Waluta

1 450 DZ BANK POLSKA S.A.

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
Warto ć na 30.06.2010 w walucie
RODKÓW PIENI NYCH
sprawozdania finansowego w
UTRZYMYWANYCH W CELU
tys.
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI
NOTA OBJA NIAJ CA - RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

1 507

374
9

PLN
EUR

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH

Warto ć na dzie
bilansowy w
walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty rodków pieni nych w
podziale na ich rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
terminowe w KDPW

-

1 471
9

Warto ć na dzie
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

-

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

1 471 14
36 1

Warto ć na 30.06.2010 w walucie
sprawozdania finansowego w
tys.

Waluta

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH
III. Ekwiwalenty rodków
pieni nych w podziale na ich
rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
- terminowe w KDPW

22

324
PLN
EUR

322
1

322
2

Warto ć na dzie
Warto ć na
bilansowy w
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.
finansowego w tys.

-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI
Nota 5 - Ryzyka
1) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze
stopy procentowej
Ryzyko warto ci godziwej wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest z istnieniem
odwrotnej zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a warto ci
zerokuponowych papierów dłu nych, obligacji ze stałym kuponem lub warto ci
instrumentów dłu nych okre lonych w § 25 1.2 rozporz dzenia z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych z kuponem
opartym na stopie procentowej.
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie lokował aktywów w składniki obci
ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze stopy procentowej

one

b) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem przepływów rodków pieni nych
wynikaj cym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów rodków pieni nych wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest
z istnieniem zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a wielko ci przepływów
finansowych (kuponów) wynikaj cych z faktu posiadania zmiennokuponowych papierów
dłu nych.
Na dzie bilansowy 30 czerwca 2010 roku Subfundusz nie posiadał aktywów obci onych
ryzykiem przepływów rodków pieni nych wynikaj cym ze stopy procentowej.
2) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem kredytowym,
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) kwoty odzwierciedlaj ce maksymalne obci enie ryzykiem kredytowym na
dzie bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowi zków, przy czym w opisie nie uwzgl dnia si warto ci godziwych
dodatkowych zabezpiecze .
Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem kredytowym okre lony
jest przez procentowy udział papierów dłu nych Skarbu Pa stwa, przedsi biorstw,
depozytów bankowych, transakcji sprzeda y z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back)
oraz transakcji na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe
RAZEM:

Warto ć w
tys.PLN
1 450
1 450

Udział w
aktywach
8,03 %
8,03 %

b) wskazanie istniej cych przypadków znacz cej koncentracji ryzyka kredytowego
w poszczególnych kategoriach lokat
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Na dzie bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat o znacz cej koncentracji ryzyka
kredytowego przekraczaj cej 20% aktywów Subfunduszu.
3) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem walutowym, ze
wskazaniem
przypadków znacz cej
koncentracji ryzyka walutowego w
poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem walutowym okre lony jest
przez procentowy udział aktywów (papierów warto ciowych, instrumentów rynku pieni nego,
depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o
pozycj walutow uzyskan przez u ycie instrumentów pochodnych w aktywach netto
subfunduszu.
rodki pieni
obcych

Pozycja walutowa
ne nominowane w walutach
RAZEM:

Udział w aktywach Subfunduszu
0,20%
0,20%

4) Ryzyko płynno ci
Ryzyko płynno ci jest definiowane jako ryzyko, i Subfundusz nie b dzie w stanie
wygenerować dostatecznych rodków pieni nych niezb dnych do wykonania swoich
zobowi za w terminach ich wymagalno ci lub te zbycie aktywów nast pi na warunkach
istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, i jednostki uczestnictwa Subunduszu mog być odkupywane codziennie,
polityk Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu rodków pieni nych oraz
codzienne monitorowanie płynno ci. Zgodnie z polityk
Subfunduszu, kierownictwo
Towarzystwa okre la limity płynno ci oraz dokonuje okresowej ich analizy.
Subfundusz inwestuje w składniki lokat o du ej płynno ci oraz składniki lokat, które nie s
przedmiotem obrotu na aktywnych rynkach i które charakteryzuj si nisk płynno ci . Istnieje
ryzyko, i Subfundusz mo e nie być w stanie zbyć w krótkim terminie składników lokat, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w warto ci odpowiadaj cej ich oszacowanej warto ci
godziwej, jak te mo e nie być w stanie podj ć odpowiednich działa w odpowiedzi na
zaistniałe okoliczno ci takie, jak na przykład podwy szenie ryzyka kredytowego emitenta.
W okresie obj tym sprawozdaniem finansowym Subfundusz nie zawieszał zbywania
jednostek uczestnictwa.
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NOTA-6 INSTRUMENTY
POCHODNE

Typ zaj tej
pozycji

Rodzaj instrumenty Cel otwarcia Warto ć
Warto ć przyszłych
pochodnego
pozycji
otwartej pozycji strumieni pieni znych

Terminy przyszłych
strumieni pieni nych

(Nie dotyczy)
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI
NOTA OBJA NIAJ CA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
Kwota b daca podstaw
przyszłych płatno ci

Termin zapadalno ci (wygasni cia)
instrumentu pochodnego

Termin wykonania
instrumentu pochodnego

NOTA OBJA NIAJ CA -TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU ŻUNDUSZU LUB DRUżIEJ STRONY DO ODKUPU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU SI FUNDUSZU LUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU
Transakcje przy zobowi zaniu si drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na fundusz praw własno ci i
ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na fundusz praw
własno ci i ryzyk

Warto ć na dzie bilansowy
30.06.2010 w tys. zł

Warto ć na dzie bilansowy
31.12.2009 w tys. zł

Transakcje przy zobowi zaniu si funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Nale no ci z tytułu papierów warto ciowych po yczonych od funduszu w trybie
przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
Zobowi zania z tytułu papierów wartosciowych po yczonych przez fundusz w
trybie przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI

(Nie dotyczy)

NOTA-8 I.ZACI GNI TE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu
udzielaj cego kredytu
(po yczki)

Siedziba

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH WYKORZYSTANIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU

Kwota kredytu/po yczki w chwili zaci gni cia
tys.

kwota w
walucie

jednostka

Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty
waluta

procentowy udział tys.
w aktywach

kwota w
walucie

jednostka

( NIE DOTYCZY)

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH UDZIELENIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU
Kwota kredytu/po yczki w chwili udzielenia

Siedziba
tys.

kwota w
walucie

jednostka

waluta

(NIE DOTYCZY)
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI
NOTA OBJA NIAJ CA - KREDYTY I PO YCZKI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warunki
oprocentowania
procentowy udział
w aktywach

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Warunki
oprocentowania
waluta

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

NOTA-9

I.WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostka

waluta

30.06.2010 waluta

31.12.2009

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walut sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego
rodki pieni ne na rachunku
w walucie obcej
rodki pieni ne na rachunku
w walucie sprawozdania finansowego
rodki pieni ne na rachunku
Razem

w tys.
w tys.
w tys.

EUR

36

EUR

2

w tys.

EUR

9

EUR

1

w tys.
w tys.

EUR

36
36

EUR

2
2

II. DODATNIE I UJEMNE RÓ NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłu ne papiery warto ciowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczon odpowiedzialno ci
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic
Wierzytelno ci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomo ci
Statki morskie
Inne
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI
NOTA OBJA NIAJ CA - WALUTY I RÓ NICE KURSOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

III. REDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZ DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010
Pozostałe pozycje bilansu s denominowane w złotych polskich

za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

(NIE DOTYCZY)

(NIE DOTYCZY)

0

kurs w stosunku do
zł
waluta
4,1458 EUR

-

-

0

Warto ć zrealizowanego
NOTA-10 I.ZREALIZOWANY I
zysku (straty) ze zbycia
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA lokat w tys. za okres
LOKAT
01.01.2010 do 30.06.2010
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w
-196
tym:
dłu ne papiery warto ciowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dłu ne papiery warto ciowe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2010 do
30.06.2010

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2009 do
31.12.2009

Warto ć zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys. za okres
01.01.2009 do 31.12.2009

-211

-2 947

3 808

-

-

-

-

-

-

-

-

Warto ć w okresie
sprawozdawczymw tys.

I. Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe

Żundusz nie dokonywał
dystrybucji dochodów

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT
Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI
NOTA OBJA NIAJ CA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warto ć w okresie
Udział w aktywach w
sprawozdawczym w tys. dniu wypłaty

I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów
niepublicznych:
Żundusz nie dokonywał dystrybucji przychodów

Udział w aktywach netto Wpływ na warto ć
w dniu wypłaty
aktywów w tys.

NOTA 11 - WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Cz
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI
NOTA OBJA NIAJ CA - KOSZTY ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

ć stała wynagrodzenia

Warto ć za okres od
01.01.2010 do 30.06.2010

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 31.12.2009
201

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 30.06.2009
172

70

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O
JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Warto ć aktywów netto na koniec roku
obrotowego
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI
NOTA OBJA NIAJ CA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
30.06.2010

31.12.2009

31.12.2008

16 486

5 245

5 056

II. Warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa na koniec roku obrotowego

68,84

65,04

52,10

III. Warto ć aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A

68,84
68,84

65,04
65,04

52,10
52,10

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
SUBFUNDUSZ
DWS SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI
INFORMACJA DODATKOWA
1) INFORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH DOTYCZ CYCH LAT
UBIEżŁYCH, UJ TYCH W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM ZA BIE CY
OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie
zarejestrowano znacz cych zdarze
dotycz cych lat ubiegłych uj tych w
sprawozdaniu finansowym za bie cy okres.
2) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST PIŁY PO DNIU
BILANSOWYM,
A
NIEUWZżL DNIONYCH
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
Po zako czeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2010 roku nie
wyst piły takie zdarzenie, które nie zostały uj te w sprawozdaniu finansowym.
3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJA NIENIE RÓ NIC, POMI DZY DANYMI
UJAWNIONYMI
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
I
W
PORÓWNYWALNYCH
DANYCH
ŻINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZ DZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI ŻINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły si ró nice pomi dzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
4) DOKONANE KOREKTY BŁ DÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY,
TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW ŻINANSOWYCH NA
SYTUACJ MAJATKOW I ŻINANSOW , PŁYNNO Ć ORAZ WYNIK Z
OPERACJI I RENTOWNO Ć SUBFUNDUSZU.
a) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki informowania
uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa
Subfunduszu.
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b) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki zawieszenia w
dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa Subfunduszu.
c) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki nierozliczenia si
transakcji zawieranych przez Subfundusz.
5) KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI
Sprawozdanie Subfunduszu DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki na dzie 30
czerwca 2010 roku zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci
przez Subfundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Jednocze nie zwracamy uwag , e zgodnie z art. 40 pkt 2 ust.1 Statutu Żunduszu
DWS Parasol SŻIO, Towarzystwo mo e podj ć decyzje o likwidacji Subfunduszu w
przypadku spadku warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych,
lub odpowiednio, w przypadku utrzymywania si
warto ci aktywów netto
Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych przez okres przekraczaj cy 3 miesi ce od
dnia rozpocz cia działalno ci przez Subfundusz. Na dzie sprawozdawczy warto ć
aktywów netto Subfunduszu wynosiła 16 486 tys. PLN. Intencj Towarzystwa jest
rozwijanie działalno ci Subfunduszu. Zdaniem Zarz du Towarzystwa nie istniej
okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci Subfunduszu w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
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DWS GOTÓWKOWY SUBFUNDUSZ WYDZIELONY
W DWS PARASOL SPECJALISTYCZNYM
FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM
RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGL DU ORAZ RÓDROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

SKŁADNIKI LOKAT
Dłu ne papiery warto ciowe
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOTÓWKOWY
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA żŁÓWNA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.
13 174

30.06.2010
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.
13 355

Procentowy udział Warto ć według
w aktywach
ceny nabycia w
ogółem
tys.
81,74%

11 724

31.12.2009
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.
11 933

Procentowy udział
w aktywach
ogółem
91,43%

DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby
emitenta

Termin wykupu

Warunki
oprocentowania

Warto ć
nominalna

Obligacje
Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

OK0710

PS0511

DS1110
Bony skarbowe
Nienotowane na rynku aktywnym
14 LIPCA 2010 ROKU
28 LIPCA 2010 ROKU
04 SIERPNIA 2010 ROKU
15 WRZE NIA 2010 ROKU
19 STYCZNIA 2011 ROKU
26 STYCZNIA 2011 ROKU
02 LUTEGO 2011 ROKU
09 LUTEGO 2011 ROKU
23 MARCA 2011 ROKU
20 KWIETNIA 2011 ROKU

AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU

NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM
NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM

O terminie wykupu powy ej 1 roku:
Deutsche Bank Group

OK0711

PS0412

Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

3 040

12 989

13 158

1 900
1 900

1 947
1 947

1 941
1 941

80,53%
11,88%
11,88%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

25-07-2010

(NIE DOTYCZY)

100

100

95

100

0,61%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

24-05-2011

4,25

1 000

1 000

1 018

1 005

6,15%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

24-11-2010

6,00

800

800
1 140
1 140

834
11 042
11 042

836
11 217
11 217

5,12%
68,65%
68,65%

SKARB
PA STWA

POLSKA

14-07-2010

(NIE DOTYCZY)

1 000

100

957

998

6,11%

POLSKA

28-07-2010

(NIE DOTYCZY)

1 700

170

1 661

1 695

10,37%

POLSKA

04-08-2010

(NIE DOTYCZY)

1 500

150

1 463

1 495

9,15%

POLSKA

15-09-2010

(NIE DOTYCZY)

200

20

194

198

1,21%

POLSKA

19-01-2011

(NIE DOTYCZY)

1 000

100

962

979

5,99%

POLSKA

26-01-2011

(NIE DOTYCZY)

1 000

100

966

979

5,99%

POLSKA

02-02-2011

(NIE DOTYCZY)

1 000

100

962

977

5,98%

POLSKA

09-02-2011

(NIE DOTYCZY)

1 000

100

973

978

5,99%

POLSKA

23-03-2011

(NIE DOTYCZY)

2 000

200

1 937

1 947

11,92%

POLSKA

20-04-2011

(NIE DOTYCZY)

1 000

(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)
(NIE DOTYCZY)

SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA
SKARB
PA STWA

Obligacje
Aktywny rynek - alternatywny system obrotu
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

Liczba

O terminie wykupu do 1 roku:
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOTÓWKOWY
ZESTAWIENIE LOKAT
DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

100

967

971

200

185

197

200
200

185
185

197
197

5,94%
1,21%
1,21%
1,21%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

25-07-2011

(NIE DOTYCZY)

100

100

90

96

0,59%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

25-04-2012

4,75

100

100

95

101

0,62%

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOTÓWKOWY
BILANS
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

BILANS
Aktywa
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Nale no ci
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
dłu ne papiery warto ciowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
dłu ne papiery warto ciowe
Zobowi zania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Liczba jednostek uczestnictwa
Warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa

30.06.2010

31.12.2009
16 340
2 914
71
2 138
2 138
11 217
11 217
124
16 216
15 168
102 191
-87 023
1 020
901

13 052
980
139
4 426
4 426
7 507
7 507
69
12 983
12 194
66 708
-54 514
728
666

119

62

28

61

16 216

12 983

144 471,166
112,24

117 543,707
110,45

Bilans nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
finansowego.

ć sprawozdania
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOTÓWKOWY
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
( w tysi cach złotych, z wyj tkiem wyniku z operacji przypadajacego na jednostk uczestnictwa )
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Przychody odsetkowe
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Pozostałe, w tym:
Koszty wiadcze
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w
tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wynik z operacji

Kategoria jednostek uczestnictwa
Wynik z operacji przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-30.06.2009

301
301
66
64
2
66
235

537
537
101
96
5
1
101
436

270
270
45
43
2
0
45
225

24

51

-7

57
-

91
-

32
-

-33
259

-40
487

-39
218

Wynik z operacji
Wynik z operacji przypadaj cy przypadaj cy na jednostk
na jednostk uczestnictwa
uczestnictwa
1,79

Wynik z operacji
przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa

4,31

2,12

Rachunek wyniku z operacji nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
sprawozdania finansowego.

ć
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOTÓWKOWY
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana warto ci aktywów netto
Warto ć aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powi kszenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

12 983
259
235
57

9 092
487
436
91

-33
259

-40
487

2 974

3 404

35 483

41 647

-32 509

-38 243

3 233

3 891

Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

16 216

12 983

rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Liczba jednostek uczestnictwa narastaj co od pocz tku
działalno ci funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

16 099

12 176

26 927,459
318 703,906
291 776,447
26 927,459

31 882,938
385 378,396
353 495,458
31 882,938

144 471,166
947 213,273
802 742,107
144 471,166

117 543,707
628 509,367
510 965,660
117 543,707

110,45

106,14

112,24

110,45

Zmiana warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
bie cego okresu sprawozdawczego
procentowa zmiana warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
minimalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
maksymalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
data wyceny
Procentowy udział kosztów funduszu w redniej warto ci
aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

3,27%

4,06%

110,45
04/01/2010

106,31
05/01/2009

112,24
30/06/2010

110,45
31/12/2009

112,24
30/06/2010

110,45
31/12/2009

0,80%

0,79%
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS GOTÓWKOWY
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWO CI
1)

OPIS, W TYM:
A/

PRZYJ TE ZASADY RACHUNKOWO CI

Sprawozdanie finansowe Subfunduszu DWS żotówkowy obejmuj ce okres od 1
stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci (Dz. U. z 2009
roku nr 152, poz. 1223 z pó niejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporz dzeniem
Ministra Żinansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2007 r, nr.249, poz.1859).
Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1. Sprawozdanie finansowe sporz dza si w j zyku polskim i walucie
polskiej.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s w tys.
złotych, za wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa.
3. Na dzie bilansowy ustala si wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj cy:
a. Przychody z lokat netto – stanowi ce ró nic pomi dzy
przychodami z lokat i kosztami Subfunduszu netto,
b. Zrealizowany zysk/strat ze zbycia lokat i niezrealizowany
zysk/strat z wyceny lokat.
4. Jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje:
a. Zestawienie lokat,
b. Bilans,
c. Rachunek wyniku z operacji,
d. Zestawienie zmian w aktywach netto,
e. Noty obja niaj ce,
f. Informacj dodatkow ,
5. Sprawozdanie finansowe na dzie 30 czerwca 2010 roku obejmuje
nast puj ce dane porównywalne:
a. Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
b. Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2009 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2009 roku,
Deutsche Bank Group
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c. Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres
sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009
roku.
Warto ci szacunkowe
Sporz dzanie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa dokonania
subiektywnych ocen, estymacji i przyj cia zało e wpływaj cych na stosowane
zasady rachunkowo ci oraz na prezentowane warto ci aktywów i pasywów oraz
kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane s w oparciu o dost pne dane
historyczne, dane mo liwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych
czynników uwa anych za wła ciwe w danych okoliczno ciach. Stanowi one
podstaw do oszacowania warto ci bilansowych aktywów i zobowi za , których nie
da si okre lić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny pochodz cej z aktywnego
rynku.
Szacunki i zało enia stanowi ce ich podstaw podlegaj okresowym przegl dom.
Korekty w szacunkach s rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany
szacunku, je eli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano
zmiany i okresach przyszłych, je li korekta wpływa zarówno na bie cy, jak i przyszłe
okresy.
Szacunki dokonane na dzie bilansowy uwzgl dniaj parametry z tego dnia i poziom
ryzyka na ten dzie . Bior c pod uwag zmienno ć otoczenia gospodarczego istnieje
niepewno ć w zakresie dokonanych szacunków.
Poni ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy
sporz dzeniu sprawozdania finansowego Subfunduszu.
Składniki lokat wyceniane w warto ci godziwej
Warto ć godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek ustalana
jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu b d przy zastosowaniu
innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny s okresowo
oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny s testowane i zatwierdzane
przed u yciem. W miar mo liwo ci w modelach wyceny wykorzystywane s
wył cznie dane mo liwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
kierownictwo musi korzystać z oszacowa . Zmiany przyj tych zało e i szacunków
mog mieć wpływ na wykazywane warto ci godziwe składników lokat.
Składniki lokat wyceniane metod zamortyzowanego kosztu oraz innymi
metodami
Na dzie 30 czerwca 2010 roku 69,17% aktywów netto Subfunduszu zostało
wycenionych w sposób inny ni w oparciu o kurs ustalony na aktywnym rynku tj.
metod zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie warto ci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzie 31 grudnia 2009 roku odpowiednio
57,82%). Wyst puje istotna niepewno ć, i dla takich aktywów wyceny uj te w
sprawozdaniu finansowym mog ró nić si znacz co od warto ci, jakie zostałyby
wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. Zdaniem kierownictwa warto ci
Deutsche Bank Group
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bilansowe wszystkich istotnych składników aktywów s mo liwe do odzyskania.
Ujmowanie w ksi gach rachunkowych informacji i operacji dotycz cych
Subfunduszu
1. Ksi gi Subfunduszu s prowadzone w walucie polskiej.
2. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
okresie, którego dotycz .
3. Zapisy w ksi gach rachunkowych Subfunduszu dokonywane s na
podstawie dowodów ksi gowych. Operacje dotycz ce poszczególnych
składników aktywów i pasywów Subfunduszu ujmuje si w ksi gach
rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.
4. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje si w
ksi gach rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy.
5. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po
momencie wyceny, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia
zawarcia transakcji w momencie wyceny, Towarzystwo ujmowało si w
dacie zawarcia umowy, ale uwzgl dnia w najbli szej wycenie aktywów
Subfunduszu i ustaleniu jego zobowi za . W poprzednim okresie
sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 maja 2009 roku,
moment wyceny wyznaczony był na godz.12:00. Od dnia 1 czerwca 2009
roku Towarzystwo dokonało zmiany i przesun ło ten moment na
godz.23:59. W okresie obj tym sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia 2010
roku do 30 czerwca 2010 roku, moment wyceny wyznaczony był przez
Towarzystwo na godz. 23:59.
6. Nabyte składniki portfela lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych
Subfunduszu według ceny nabycia, obejmuj cej prowizj maklersk .
Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje si według warto ci
równej zeru.
7. Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje si w
cenie nabycia wynikaj cej z ceny nabycia tych składników lokat
wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieni nych.
8. Dłu ne papiery warto ciowe ujmuje si w ksi gach rachunkowych według
warto ci ustalonej w stosunku do ich warto ci nominalnej ł cznie ze
skumulowanymi odsetkami.
9. Zysk lub strat ze zbycia składników lokat Subfunduszu wylicza si
metod ,,najdro sze sprzedaje si jako pierwsze’’, polegaj c na
przypisaniu sprzedanym składnikom najwy szej ceny nabycia danego
składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysoko ci
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, najwy szej bie cej warto ci ksi gowej.
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10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje po yczek
papierów warto ciowych s wył czone spod zasady okre lonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje si transakcji zbycia i nabycia
danego składnika lokat, w pierwszej kolejno ci ujmuje si nabycie danego
składnika lokat.
12. Przysługuj ce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje
si w ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny
danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa
poboru.
13. Nale n dywidend od akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si w
ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych
akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa do
dywidendy.
14. Przysługuj ce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz
prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym
rynku ujmuje si w ksi gach rachunkowych w dniu nast pnym po dniu
ustalenia tych praw.
15. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w walucie, w której s
wyra one, a tak e w walucie polskiej, po przeliczeniu według redniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie
uj cia tych operacji w ksi gach rachunkowych Subfunduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksi g zmiany kapitału wpłaconego b d kapitału
wypłaconego jest dzie , w którym Subfundusz zbył b d odkupił jednostki
uczestnictwa. Na potrzeby okre lenia Warto ci Aktywów Netto na
Jednostk Uczestnictwa w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si
zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego,
zwi zanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Subfunduszu z tytułu ich odkupu
nast puje zgodnie z metod ŻIŻO.
18. W ksi gach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje si odsetki
naliczone od rodków pieni nych i papierów warto ciowych, stosuj c
zasad memoriałow .
19. Przychody z lokat obejmuj w szczególno ci odsetki, oraz dodatnie saldo
ró nic kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci oraz zobowi za w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek)
wyniku z operacji.
21. Nale no ci i zobowi zania Subfunduszu ujmowane s w kwocie
wymagaj cej zapłaty.
22. Koszty Subfunduszu obejmuj w szczególno ci ujemne saldo ró nic
kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
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nale no ci, oraz zobowi za w walutach obcych, a tak e koszty
limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Subfunduszu ujmowane s
w ksi gach w wysoko ci
przewidywanej. W przypadku kosztów operacyjnych tworzy si rezerw
na przewidywane wydatki. Płatno ci z tytułu kosztów operacyjnych
zmniejszaj
naliczon
rezerw . Uzgodnienie przewidywanych i
rzeczywistych kosztów nast puje w okresach miesi cznych.
24. Koszty, które dotycz całego Żunduszu DWS Parasol SFIO, obci aj
Subfundusz proporcjonalnie do udziału warto ci aktywów netto
Subfunduszu DWS żotówkowego w warto ci aktywów netto Żunduszu
DWS Parasol SFIO.
25. Na potrzeby okre lenia warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si zmian w kapitale
wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwi zanych z wpłatami lub
wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasad opisan w punkcie 16.
Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu
1. Wycena aktywów netto dokonywana jest w ka dym Dniu Wyceny, który
przypada w dniu, w którym odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
2. Aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania Subfunduszu ustala si
w dniu wyceny oraz na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego,
według wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, z zastrze eniem pkt
7 poni ej.
3. Warto ć godziw składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym
akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów
depozytowych, dłu nych papierów warto ciowych, instrumentów
pochodnych,
certyfikatów
inwestycyjnych,
tytułów
uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic i instrumentów rynku pieni nego Towarzystwo wyznaczało w
okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku w oparciu o
ostatnie, dost pne kursy o godz. 23.59 w Dniu Wyceny w nast puj cy
sposób:
a. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według
ostatniego dost pnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z
zastrze eniem,
e gdy wycena aktywów Subfunduszu
dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamkni cia, a w przypadku braku kursu zamkni cia - innej,
ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej jego odpowiednik,
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za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten kurs albo warto ć z
Dnia Wyceny;
b. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacz co
niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto adnej
transakcji - według ostatniego dost pnego w momencie
dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku,
skorygowanego
w
sposób
umo liwiaj cy
uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, zgodnie z
zasadami okre lonymi w ust. 4, z zastrze eniem, e gdy
wycena aktywów Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu
w dniu wyceny kursu zamkni cia, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten
kurs albo warto ć z uwzgl dnieniem istotnych zdarze
maj cych wpływ na ten kurs albo warto ć;
c. je eli Dzie Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania
transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dost pnego
w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni cia
ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umo liwiaj cy
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej,
zgodnie z pkt.4
4. W celu wiarygodnego oszacowania warto ci godziwej Subfundusz stosuje
nast puj ce powszechnie uznane metody estymacji, w szczególno ci:
a. Oszacowanie na podstawie oficjalnie wyliczonej przez dany
rynek ceny zamkni cia, lub
b. Oszacowanie na podstawie ostatnich najlepszych, dost pnych
ofert kupna i sprzeda y, przy czym nie jest mo liwe oparcie si
wył cznie na ofertach sprzeda y, lub
c. Oszacowanie na podstawie ceny nieró ni cego si istotnie
składnika lokat, ogłoszonej na aktywnym rynku, lub
d. Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i
porównania z emitentami o zbli onym profilu, których
instrumenty finansowe s notowane na aktywnym rynku, lub
e. Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów
pieni nych z uwzgl dnieniem prognozowanych przepływów
generowanych przez emitenta oraz warto ci rezydualnej, lub
f. Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.
5. W przypadku, gdy brak jest stałej mo liwo ci samodzielnego
pozyskiwania przez Subfundusz kursów stosowanych do wyznaczania
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warto ci godziwej składników lokat notowanych na aktywnym rynku, a
istnieje mo liwo ć wykorzystywania przez Subfundusz kursów
uzyskiwanych
od
wyspecjalizowanych,
niezale nych
jednostek
dokonuj cych wycen rynkowych, Subfundusz wykorzystuje te kursy.
6. Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach
aktywnych jest rynek, na którym w ci gu ostatniego miesi ca
kalendarzowego odnotowano najwi kszy redni wolumen obrotu tymi
składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest
dokonywany na koniec ka dego kolejnego miesi ca kalendarzowego.
7. Warto ć składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala si :
a. akcji - według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem zdarze
maj cych istotny wpływ na t warto ć, w szczególno ci w
oparciu o analiz sytuacji finansowej spółki i porównanie ze
spółkami o zbli onym profilu, których akcje s notowane na
rynku aktywnym,
b. praw do akcji - w oparciu o ostatni cen , po jakiej nabywano
papiery warto ciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej, powi kszon o warto ć rynkow prawa
poboru niezb dnego do ich obj cia w dniu wyga ni cia tego
prawa, a w przypadku, gdy zostały okre lone i podane do
publicznej wiadomo ci ró ne ceny emisyjne, w oparciu o
redni cen nabycia wa on liczb nabytych papierów
warto ciowych, z uwzgl dnieniem zmian warto ci tych
papierów, spowodowanych zdarzeniami maj cymi wpływ na
ich warto ć rynkow ,
c. praw poboru - według warto ci teoretycznej,
d. dłu ne papiery warto ciowe i depozyty w bankach krajowych
lub instytucjach kredytowych, w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza si
odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów
odsetkowych Subfunduszu,
e. dłu ne papiery warto ciowe z wbudowanymi instrumentami
pochodnymi – w warto ci godziwej, w szczególno ci w
przypadku dłu nych papierów warto ciowych z wbudowanymi
instrumentami pochodnymi opartymi o stopy procentowe lub
kursy walut – według zdyskontowanych przepływów
pieni nych, okre lonych z uwzgl dnieniem bie cej i
oczekiwanej warto ci instrumentów, o które jest oparty dany
instrument pochodny,
f. instrumenty rynku pieni nego oraz papiery warto ciowe
inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne nieb d ce dłu nymi
papierami warto ciowymi- według warto ci godziwej,
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g. instrumenty pochodne - w warto ci godziwej, w szczególno ci
kontrakty terminowe na walut
- według rozlicze
kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z
uwzgl dnieniem
wyceny
metoda
zdyskontowanych
przepływów pieni nych instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
h. opcje – według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem typu
instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu
pozostałego do wyga ni cia opcji, w tym w oparciu o wycen
dostarczan przez wystawc opcji, dokonywan według
uznanych metod, takich jak Monte Carlo, zmodyfikowany
model Black’a Scholes’a,
i. kontrakty terminowe – według stanu rozlicze kontrahentów
wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z uwzgl dnieniem
wyceny instrumentu bazowego oraz terminu wykonania
kontraktu,
j. jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły
uczestnictwa
emitowane
przez instytucje
wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic - według ostatniej
warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa, certyfikat
lub tytuł uczestnictwa dost pnej w Momencie Wyceny w Dniu
Wyceny, z uwzgl dnieniem istotnych zdarze maj cych wpływ
na t warto ć, które wyst piły w okresie od momentu ostatniej
publikacji tej warto ci do Dnia Wyceny;
8. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w
warto ci godziwej, do wysoko ci skorygowanej ceny nabycia - warto ć
godziwa wynikaj ca z ksi g rachunkowych stanowi, na dzie
przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia.
9. Nale no ci z tytułu udzielonej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych,
wycenia si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
10. Zobowi zania z tytułu otrzymanej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych, ustala
si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
11. Papiery warto ciowe nabyte przez Subfundusz przy zobowi zaniu si
drugiej strony do odkupu wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metod skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Zobowi zania z tytułu zbycia papierów warto ciowych, przy zobowi zaniu
si Subfunduszu do odkupu, wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy sprzeda y, metod korekty ró nicy pomi dzy cen odkupu a cen
sprzeda y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
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13. Aktywa Subfunduszu oraz zobowi zania denominowane w walutach
obcych wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na
aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie s notowane na aktywnym rynku
- w walucie, w której s denominowane. Aktywa Subfunduszu i jego
zobowi zania wykazuje si w walucie polskiej, po przeliczeniu według
ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski. Warto ć Aktywów Subfunduszu notowanych
lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
wylicza kursu, nale y okre lić w relacji do Euro.
14. rodki pieni ne oraz denominowane w złotych nale no ci i zobowi zania
wycenia si w walucie, w której s wyra one, a tak e w walucie polskiej
po przeliczeniu według redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzie , o którym mowa w pkt.3.
Ustalanie warto ci aktywów netto Subfunduszu
1. W Dniu Wyceny aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania ustala
si według stanów odpowiednio aktywów i zobowi za oraz kursów, cen i
warto ci okre lonych w Momencie Wyceny z bie cego Dnia Wyceny. W
okresie obejmuj cym sprawozdanie finansowe, od 1 stycznia do 30
czerwca 2010 roku Moment Wyceny był wyznaczony na godz. 23.59.
2. Warto ć aktywów netto Subfunduszu jest równa warto ci wszystkich
aktywów Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowi zania
Subfunduszu w Dniu Wyceny.
3. Warto ć aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w
dniach, w których odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
4. Warto ć aktywów netto Subfunduszu na jednostk
uczestnictwa
Subfunduszu w Dniu Wyceny jest równa warto ci aktywów netto
Subfunduszu podzielonej przez liczb
Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu ustalon na podstawie Rejestru Uczestników Subfunduszu
w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.
5. Subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa Subfunduszu w Dniu
Wyceny po Cenie równej Warto ci Aktywów Netto na Jednostk
Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczonej zgodnie z zasad opisan , w
pkt.4.
2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWO CI
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku
Subfundusz nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowo ci.
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NOTA-2 NALE NO CI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych lokat
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOTÓWKOWY
NOTA OBJA NIAJ CA- NALE NO CI ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
71

139
-

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowi zania:
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
z tytułu zobowi za wobec TŻI
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOTÓWKOWY
NOTA OBJA NIAJ CA - ZOBOWI ZANIA ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
109
15
5
10

57
12
4
8

NOTA-4 I.STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH
Waluta
BANKOWYCH I NA RACHUNKACH W
DOMACH MAKLERSKICH
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DZ BANK POLSKA S.A.
BANK PEKAO S.A.

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

PLN
PLN
PLN

Waluta

Warto ć na 30.06.2010 w walucie I. STRUKTURA RODKÓW
sprawozdania finansowego w
PIENI NYCH NA RACHUNKACH Waluta
tys.
BANKOWYCH

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

164
900
1 850

2 914
164 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
900 DZ BANK POLSKA S.A.
1 850

II. REDNI W OKRESIE
Warto ć na 30.06.2010 w walucie SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
sprawozdania finansowego w
UTRZYMYWANYCH W CELU
tys.
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOTÓWKOWY
NOTA OBJA NIAJ CA - RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

2 914

180

PLN

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH

Warto ć na dzie
bilansowy w
walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty rodków pieni nych w
podziale na ich rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
terminowe w KDPW

-

2 914

Warto ć na dzie
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

-

Waluta

80
900

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH
III. Ekwiwalenty rodków
pieni nych w podziale na ich
rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
- terminowe w KDPW

980
80
900

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
w danej walucie w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

2 914 85

Warto ć na 30.06.2010 w walucie
sprawozdania finansowego w
tys.

PLN
PLN

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

980
PLN

980

980

Warto ć na dzie
Warto ć na
bilansowy w
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.
finansowego w tys.

-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS GOTÓWKOWY
Nota 5 - Ryzyka
1) Poziom obci enia aktywów i zobowi za Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze
stopy procentowej
Ryzyko warto ci godziwej wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest z istnieniem
odwrotnej zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a warto ci
zerokuponowych papierów dłu nych, obligacji ze stałym kuponem lub warto ci
instrumentów dłu nych okre lonych w § 25 1.2 rozporz dzenia z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych z kuponem
opartym na stopie procentowej.
Kategoria bilansowa
Obligacje zerokuponowe Skarbu Pa stwa
Obligacje stałokuponowe Skarbu Pa stwa
Bony skarbowe
RAZEM:

Udział w aktywach
Subfunduszu
1, 20 %
11,89 %
68,65 %
81,74 %

b) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem przepływów rodków pieni nych
wynikaj cym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów rodków pieni nych wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest
z istnieniem zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a wielko ci przepływów
finansowych (kuponów) wynikaj cych z faktu posiadania zmiennokuponowych papierów
dłu nych.
Na dzie bilansowy 30 czerwca 2010 roku Subfundusz nie posiadał aktywów obci
ryzykiem przepływów rodków pieni nych wynikaj cym ze stopy procentowej.

onych

2) Poziom obci enia aktywów i zobowi za Subfunduszu ryzykiem kredytowym,
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) kwoty odzwierciedlaj ce maksymalne obci enie ryzykiem kredytowym na
dzie bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowi zków, przy czym w opisie nie uwzgl dnia si warto ci godziwych
dodatkowych zabezpiecze .
Poziom obci enia aktywów i zobowi za funduszu ryzykiem kredytowym okre lony jest
przez procentowy udział papierów dłu nych Skarbu Pa stwa, przedsi biorstw, depozytów
bankowych, transakcji sprzeda y z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back) oraz transakcji
na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Na poziom ryzyka kredytowego decyduj cy wpływ ma kondycja finansowa emitentów
papierów warto ciowych, banków przyjmuj cych depozyty oraz kontrahentów w
transakcjach, w których druga strona przyjmuje na siebie pewne zobowi zania finansowe.
Sytuacja finansowa powy szych podmiotów mo e być oceniana na podstawie
przyznanych im, przez instytucje wyspecjalizowane w tego rodzaju działalno ci, ratingów
kredytowych.
Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe
Dłu ne papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
RAZEM:

Warto ć w tys.
PLN
2 750
13 355
16 105

Udział w
aktywach
16,83%
81,74%
98,57%

b) wskazanie istniej cych przypadków znacz cej koncentracji ryzyka kredytowego
w poszczególnych kategoriach lokat
Kategoria bilansowa
Dłu ne papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
RAZEM:

Warto ć w tys.
PLN
13 355
13 355

Udział w
aktywach
81,74%
81,74%

3) Poziom obci enia aktywów i zobowi za Subfunduszu ryzykiem walutowym, ze
wskazaniem
przypadków znacz cej
koncentracji ryzyka walutowego w
poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obci enia aktywów i zobowi za Subfunduszu ryzykiem walutowym okre lony jest
przez procentowy udział aktywów (papierów warto ciowych, instrumentów rynku pieni nego,
depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o
pozycj walutow uzyskan przez u ycie instrumentów pochodnych w aktywach netto
Subfunduszu.
Na dzie bilansowy 30 czerwca 2010 roku Subfundusz nie posiadał aktywów obci
ryzykiem walutowym.

onych

4) Ryzyko płynno ci
Ryzyko płynno ci jest definiowane jako ryzyko, i Subfundusz nie b dzie w stanie
wygenerować dostatecznych rodków pieni nych niezb dnych do wykonania swoich
zobowi za w terminach ich wymagalno ci lub te zbycie aktywów nast pi na warunkach
istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, i jednostki uczestnictwa Subunduszu mog być odkupywane codziennie,
polityk Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu rodków pieni nych oraz
codzienne monitorowanie płynno ci. Zgodnie z polityk
Subfunduszu, kierownictwo
Towarzystwa okre la limity płynno ci oraz dokonuje okresowej ich analizy.
Subfundusz inwestuje w składniki lokat o du ej płynno ci oraz składniki lokat, które nie s
przedmiotem obrotu na aktywnych rynkach i które charakteryzuj si nisk płynno ci . Istnieje
ryzyko, i Subfundusz mo e nie być w stanie zbyć w krótkim terminie składników lokat, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w warto ci odpowiadaj cej ich oszacowanej warto ci
godziwej, jak te mo e nie być w stanie podj ć odpowiednich działa w odpowiedzi na
zaistniałe okoliczno ci takie, jak na przykład podwy szenie ryzyka kredytowego emitenta.
W roku obj tym sprawozdaniem finansowym Subfundusz nie zawieszał zbywania jednostek
uczestnictwa.

Deutsche Bank Group
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NOTA-6 INSTRUMENTY
POCHODNE

Typ zaj tej
pozycji

Rodzaj instrumenty Cel otwarcia Warto ć
Warto ć przyszłych
pochodnego
pozycji
otwartej pozycji strumieni pieni znych

Terminy przyszłych
strumieni pieni nych

(Nie dotyczy)

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOTÓWKOWY
NOTA OBJA NIAJ CA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
Kwota b daca podstaw
przyszłych płatno ci

Termin zapadalno ci (wygasni cia)
instrumentu pochodnego

Termin wykonania
instrumentu pochodnego

NOTA OBJA NIAJ CA -TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU ŻUNDUSZU LUB DRUżIEJ STRONY DO ODKUPU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU SI FUNDUSZU LUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU
Transakcje przy zobowi zaniu si drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na fundusz praw własno ci i
ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na fundusz praw
własno ci i ryzyk

Warto ć na dzie bilansowy
30.06.2010 w tys. zł

Warto ć na dzie bilansowy
31.12.2009 w tys. zł

Transakcje przy zobowi zaniu si funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Nale no ci z tytułu papierów warto ciowych po yczonych od funduszu w trybie
przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
Zobowi zania z tytułu papierów wartosciowych po yczonych przez fundusz w
trybie przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOTÓWKOWY

(Nie dotyczy)

NOTA-8 I.ZACI GNI TE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu
udzielaj cego kredytu
(po yczki)

Siedziba

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH WYKORZYSTANIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU

Kwota kredytu/po yczki w chwili zaci gni cia
tys.

kwota w
walucie

jednostka

Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty
waluta

procentowy udział tys.
w aktywach

kwota w
walucie

jednostka

( NIE DOTYCZY)

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH UDZIELENIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU
Kwota kredytu/po yczki w chwili udzielenia

Siedziba
tys.

kwota w
walucie

jednostka

waluta

(NIE DOTYCZY)

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOTÓWKOWY
NOTA OBJA NIAJ CA - KREDYTY I PO YCZKI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warunki
oprocentowania
procentowy udział
w aktywach

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Warunki
oprocentowania
waluta

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

NOTA-9

I.WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostka

waluta

30.06.2010 waluta

31.12.2009

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walut sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego

Razem

w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
(NIE DOTYCZY)

rodki pieni

ne na rachunku w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.

rodki pieni

ne na rachunku w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.
w tys.

(NIE DOTYCZY)

II. DODATNIE I UJEMNE RÓ NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłu ne papiery warto ciowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczon odpowiedzialno ci
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic
Wierzytelno ci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomo ci
Statki morskie
Inne
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOTÓWKOWY
NOTA OBJA NIAJ CA - WALUTY I RÓ NICE KURSOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

III. REDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZ DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wszystkie pozycje bilansu s denominowane w złotych polskich

(NIE DOTYCZY)

kurs w stosunku
do zł

waluta

za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

(NIE DOTYCZY)

Warto ć zrealizowanego
NOTA-10 I.ZREALIZOWANY I
zysku (straty) ze zbycia
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA lokat w tys. za okres
LOKAT
01.01.2010 do 30.06.2010
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w
56
tym:
dłu ne papiery warto ciowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dłu ne papiery warto ciowe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2010 do
30.06.2010

Warto ć zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys. za okres
01.01.2009 do 31.12.2009

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2009 do
31.12.2009

-33

91

-40

56

-33

91

-40

1
1

-

0
0

-

Warto ć w okresie
sprawozdawczymw tys.

I. Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe

Żundusz nie dokonywał
dystrybucji dochodów

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT
Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOTÓWKOWY
NOTA OBJA NIAJ CA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warto ć w okresie
Udział w aktywach w
sprawozdawczym w tys. dniu wypłaty

I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów
niepublicznych:
Żundusz nie dokonywał dystrybucji przychodów

Udział w aktywach netto Wpływ na warto ć
w dniu wypłaty
aktywów w tys.

NOTA 11 - WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Cz

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOTÓWKOWY
NOTA OBJA NIAJ CA - KOSZTY ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

ć stała wynagrodzenia

Warto ć za okres od
01.01.2010 do 30.06.2010

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 31.12.2009
64

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 30.06.2009
96

43

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O
JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Warto ć aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Warto ć aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOTÓWKOWY
NOTA OBJA NIAJ CA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
30.06.2010

31.12.2009

31.12.2008

16 216

12 983

9 092

112,24

110,45

106,14

112,24
112,24

110,45
110,45

106,14
106,14

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
SUBFUNDUSZ
DWS GOTÓWKOWY
INFORMACJA DODATKOWA
1) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH DOTYCZ CYCH LAT
UBIEżŁYCH, UJ TYCH W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM ZA BIE CY
OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie
zarejestrowano znacz cych zdarze
dotycz cych lat ubiegłych uj tych w
sprawozdaniu finansowym za bie cy okres.
2) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST PIŁY PO DNIU
BILANSOWYM,
A
NIEUWZżL DNIONYCH
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
Po zako czeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2010 roku nie
wyst piły takie zdarzenie, które nie zostały uj te w sprawozdaniu finansowym.
3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJA NIENIE RÓ NIC, POMI DZY DANYMI
UJAWNIONYMI
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
I
W
PORÓWNYWALNYCH
DANYCH
ŻINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZ DZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI ŻINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły si ró nice pomi dzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
4) DOKONANE KOREKTY BŁ DÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY,
TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW ŻINANSOWYCH NA
SYTUACJ MAJATKOW I ŻINANSOW , PŁYNNO Ć ORAZ WYNIK Z
OPERACJI I RENTOWNO Ć SUBFUNDUSZU.
a) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki informowania
uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa
Subfunduszu.
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b) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki zawieszenia w
dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa Subfunduszu.
c) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki nierozliczenia si
transakcji zawieranych przez Subfundusz.
5) KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI
Sprawozdanie Subfunduszu DWS żotówkowy na dzie 30 czerwca 2010 roku
zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez Subfundusz w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Jednocze nie zwracamy uwag , e zgodnie z art. 40 pkt 2 ust.1 Statutu Funduszu
DWS Parasol SŻIO, Towarzystwo mo e podj ć decyzje o likwidacji Subfunduszu w
przypadku spadku warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych,
lub odpowiednio, w przypadku utrzymywania si
warto ci aktywów netto
Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych przez okres przekraczaj cy 3 miesi ce od
dnia rozpocz cia działalno ci przez Subfundusz. Na dzie sprawozdawczy warto ć
aktywów netto Subfunduszu wynosiła 16 216 tys. PLN. Intencj Towarzystwa jest
rozwijanie działalno ci Subfunduszu. Zdaniem Zarz du Towarzystwa nie istniej
okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci Subfunduszu w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
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DWS GOLD SUBFUNDUSZ WYDZIELONY
W DWS PARASOL SPECJALISTYCZNYM
FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM
RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGL DU ORAZ RÓDROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

30.06.2010

SKŁADNIKI LOKAT
Instrumenty pochodne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania maj ce siedzib za
granic
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOLD
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA żŁÓWNA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

31.12.2009

Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział Warto ć według
w aktywach
ceny nabycia w
ogółem
tys.

Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

0

0

0,00%

0

297

1,28%

26 274

33 771

89,30%

20 078

21 050

91,06%

Emitent
(wystawca)

Kraj siedziby
emitenta
(wystawcy)

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.PLN

Warto ć na dzie
bilansowy w tys.
PLN

3

0

Procentowy
udział w
aktywach ogółem
0
0,00%

EUR

1

0

0

0,00%

POLSKA

EUR

1

0

0

0,00%

POLSKA

USD

1

0

0

0,00%

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

NDF2807

NIENOTOWANE NA RYNKU
AKTYWNYM

BANK PEKAO
(NIE DOTYCZY) S.A.

POLSKA

NDF0307

NIENOTOWANE NA RYNKU
AKTYWNYM

BANK PEKAO
(NIE DOTYCZY) S.A.

NDF0297

NIENOTOWANE NA RYNKU
AKTYWNYM

BANK PEKAO
(NIE DOTYCZY) S.A.

INSTRUMENTY POCHODNE
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOLD
ZESTAWIENIE LOKAT
INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Instrument
bazowy

Liczba

TYTUŁY UCZESTNICTWA
EMITOWANE PRZEZ
ISTYTUCJE WSPÓLNEGO
INWESTOWANIA MAJ CE
Tytuły uczestnictwa

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
Nazwa emitenta emitenta

Aktywny rynek - rynek
regulowany

DWS GOLD PLUS

AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY

GERMAN
STOCK
EXCHANGE

DWS GOLD
PLUS

LUKSEMBURG

Nienotowane na rynku
aktywnym

DWS INVEST GOLD AND
NIENOTOWANE MA
PRECIOUS METALS EQUITIES AKTYWNYM RYNKU
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOLD
ZESTAWIENIE LOKAT
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEżO INWESTOWANIA MAJ CE SIEDZIB ZA żRANIC
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

NIE DOTYCZY

DWS INVEST
GOLD AND
PRECIOUS
METALS
EQUITIES

LUKSEMBURG

Liczba

Warto ć według Warto ć na dzie
Procentowy
ceny nabycia w
bilansowy w tys.
udział w aktywach
tys.PLN
PLN
ogółem
14 255
26 274
33 771
89,30%
4 175

22 763

28 984

76,64%

4 175

22 763

28 984

76,64%

10 080

3 511

4 787

12,66%

10 080

3 511

4 787

12,66%

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOLD
BILANS
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

BILANS
Aktywa
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Nale no ci
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Zobowi zania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wpłacony - kategoria A
Kapitał wpłacony - kategoria I
Kapitał wpłacony - kategoria P
Kapitał wypłacony
Kapitał wypłacony - kategoria A
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat

30.06.2010

31.12.2009
37 816
3 689
356
28 984
4 787
398
37 418
31 742
93 603
93 586
8
9
-61 861
-61 861
-1 824
-503

23 116
1 684
85
16 462
4 885
825
22 291
22 138
57 641
57 638
3
0
-35 503
-35 503
-1 095
-157

-1 321

-938

Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

7 500

1 248

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

37 418

22 291

202 106,955
185,14

153 467,593
145,25

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

Liczba na dzie 30.06.2010
201 996,731
53,949
56,275

Liczba na dzie 31.12.2009
153 447,200
20,393
-

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

Warto ć aktywów netto na
jednostk uczestnictwa na dzie
30.06.2010
185,14
185,97
185,95

Warto ć aktywów netto na
jednostk uczestnictwa na
dzie 31.12.2009
145,25
145,41
-

Liczba jednostek uczestnictwa
Warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa

Bilans nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
finansowego.

ć sprawozdania

Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOLD
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
( w tysi cach złotych, z wyj tkiem wyniku z operacji przypadajacego na jednostk uczestnictwa )
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Pozostałe, w tym:
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w
tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wynik z operacji

Kategoria jednostek uczestnictwa
Wynik z operacji przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-30.06.2009

115
56
33
26
461
457
4
461
-346

324
52
45
227
484
478
6
484
-160

265
17
23
225
187
184
3
187
78

5 869

3

-1 046

-383
-106

-1 053
-669

-959
-388

6 252
1 082
5 523

1 056
-436
-157

-87
128
-968

Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
39,89

18,87

6,87

39,89
40,56
34,94

18,87
-0,84
-

-

Rachunek wyniku z operacji nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
sprawozdania finansowego.

ć
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOLD
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana warto ci aktywów netto
Warto ć aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

22 291
5 523
-346
-383

2 039
-157
-160
-1 053

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

6 252
5 523

1 056
-157

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powi kszenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

9 604

20 409

35 962
35 948
5
9

54 857
54 854
3
-

-26 358
-26 358
0
0
15 127

-34 448
-34 448
0
0
20 252

Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

37 418

22 291

rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
saldo zmian
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Liczba jednostek uczestnictwa narastaj co od pocz tku
działalno ci funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
saldo zmian
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

23 006
22 997
7
6

11 938
11 935
3
-

48 639,362
209 825,056
209 735,225
33,556
56,275
161 185,694
161 185,694
0,000
0,000
48 639,362
48 549,531
33,556
56,275

137 336,221
381 974,484
381 954,091
20,393
0,000
244 638,263
244 638,263
0,000
0,000
137 336,221
137 315,828
20,393
0,000

202 106,955
616 521,581
616 411,357
53,949
56,275
414 414,626
414 414,626
0,000
0,000
202 106,955
201 996,731
53,949
56,275

153 467,593
406 696,525
406 676,132
20,393
0,000
253 228,932
253 228,932
0,000
0,000
153 467,593
153 447,200
20,393
0,000

145,25
145,41
-

126,38
-

185,14
185,97
185,95

145,25
145,41
-

55,38%
56,25%
91,80%

14,93%
-4,24%
-

Zmiana warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
bie cego okresu sprawozdawczego
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
procentowa zmiana warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
minimalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
Kategoria A

143,26

121,65
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOLD
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
maksymalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
data wyceny - dla kategorii A
data wyceny - dla kategorii I
data wyceny - dla kategorii P
Procentowy udział kosztów funduszu w redniej warto ci
aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

143,53
151,54
1/02/2010
1/02/2010
31/03/2010

145,41
6/01/2009
31/12/2009
-

186,60
187,33
187,20
8/06/2010
8/06/2010
8/06/2010

156,86
156,93
2009-03-12
2009-03-12
-

185,14
185,97
185,95
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010

145,25
145,42
31/12/2009
31/12/2009
-

4,01%

4,00%
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS GOLD
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWO CI
1)

OPIS, W TYM:
A/

PRZYJ TE ZASADY RACHUNKOWO CI

Sprawozdanie finansowe Subfunduszu DWS GOLD obejmuj ce okres od 1 stycznia
2010 roku do 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci (Dz. U. z 2009 roku nr 152,
poz. 1223 z pó niejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra
Żinansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2007 r, nr.249, poz.1859).
Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1. Sprawozdanie finansowe sporz dza si w j zyku polskim i walucie
polskiej.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s w tys.
złotych, za wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
3. Na dzie bilansowy ustala si wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj cy:
a. Przychody z lokat netto – stanowi ce ró nic pomi dzy
przychodami z lokat i kosztami Subfunduszu netto,
b. Zrealizowany zysk/strat ze zbycia lokat i niezrealizowany
zysk/strat z wyceny lokat.
4. Jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje:
a. Zestawienie lokat,
b. Bilans,
c. Rachunek wyniku z operacji,
d. Zestawienie zmian w aktywach netto,
e. Noty obja niaj ce,
f. Informacj dodatkow ,
5. Sprawozdanie finansowe na dzie 30 czerwca 2010 roku obejmuje
nast puj ce dane porównywalne:
a. Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
b. Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2009 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
roku,
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c. Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres
sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009
roku.
Warto ci szacunkowe
Sporz dzanie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa dokonania
subiektywnych ocen, estymacji i przyj cia zało e wpływaj cych na stosowane
zasady rachunkowo ci oraz na prezentowane warto ci aktywów i pasywów oraz
kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane s w oparciu o dost pne dane
historyczne, dane mo liwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych
czynników uwa anych za wła ciwe w danych okoliczno ciach. Stanowi one
podstaw do oszacowania warto ci bilansowych aktywów i zobowi za , których nie
da si okre lić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny pochodz cej z aktywnego
rynku.
Szacunki i zało enia stanowi ce ich podstaw podlegaj okresowym przegl dom.
Korekty w szacunkach s rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany
szacunku, je eli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano
zmiany i okresach przyszłych, je li korekta wpływa zarówno na bie cy, jak i przyszłe
okresy.
Szacunki dokonane na dzie bilansowy uwzgl dniaj parametry z tego dnia i poziom
ryzyka na ten dzie . Bior c pod uwag zmienno ć otoczenia gospodarczego istnieje
niepewno ć w zakresie dokonanych szacunków.
Poni ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy
sporz dzeniu sprawozdania finansowego Subfunduszu.
Składniki lokat wyceniane w warto ci godziwej
Warto ć godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek ustalana
jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu b d przy zastosowaniu
innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny s okresowo
oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny s testowane i zatwierdzane
przed u yciem. W miar mo liwo ci w modelach wyceny wykorzystywane s
wył cznie dane mo liwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
kierownictwo musi korzystać z oszacowa . Zmiany przyj tych zało e i szacunków
mog mieć wpływ na wykazywane warto ci godziwe składników lokat.
Składniki lokat wyceniane metod zamortyzowanego kosztu oraz innymi
metodami
Na dzie 30 czerwca 2010 roku 12,79% aktywów netto Subfunduszu zostało
wycenionych w sposób inny ni w oparciu o kurs ustalony na aktywnym rynku tj.
metod zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie warto ci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzie 31 grudnia 2009 roku odpowiednio
21,91%). Wyst puje istotna niepewno ć, i dla takich aktywów wyceny uj te w
sprawozdaniu finansowym mog ró nić si znacz co od warto ci, jakie zostałyby
wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. Zdaniem kierownictwa warto ci
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bilansowe wszystkich istotnych składników aktywów s mo liwe do odzyskania.
Ujmowanie w ksi gach rachunkowych informacji i operacji dotycz cych
Subfunduszu
1. Ksi gi Subfunduszu s prowadzone w walucie polskiej.
2. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
okresie, którego dotycz .
3. Zapisy w ksi gach rachunkowych Subfunduszu dokonywane s na
podstawie dowodów ksi gowych. Operacje dotycz ce poszczególnych
składników aktywów i pasywów Subfunduszu ujmuje si w ksi gach
rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.
4. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje si w
ksi gach rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy.
5. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po
momencie wyceny, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia
zawarcia transakcji w momencie wyceny, Towarzystwo ujmowało si w
dacie zawarcia umowy, ale uwzgl dnia w najbli szej wycenie aktywów
Subfunduszu i ustaleniu jego zobowi za . W poprzednim okresie
sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 maja 2009 roku,
moment wyceny wyznaczony był na godz.12:00. Od dnia 1 czerwca 2009
roku Towarzystwo dokonało zmiany i przesun ło ten moment na
godz.23:59. W okresie obj tym sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia 2010
roku do 30 czerwca 2010 roku, moment wyceny wyznaczony był przez
Towarzystwo na godz. 23:59.
6. Nabyte składniki portfela lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych
Subfunduszu według ceny nabycia, obejmuj cej prowizj maklersk .
Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje si według warto ci
równej zeru.
7. Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje si w
cenie nabycia wynikaj cej z ceny nabycia tych składników lokat
wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieni nych.
8. Dłu ne papiery warto ciowe ujmuje si w ksi gach rachunkowych według
warto ci ustalonej w stosunku do ich warto ci nominalnej ł cznie ze
skumulowanymi odsetkami.
9. Zysk lub strat ze zbycia składników lokat Subfunduszu wylicza si
metod ,,najdro sze sprzedaje si jako pierwsze’’, polegaj c na
przypisaniu sprzedanym składnikom najwy szej ceny nabycia danego
składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysoko ci
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, najwy szej bie cej warto ci ksi gowej.
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10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje po yczek
papierów warto ciowych s wył czone spod zasady okre lonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje si transakcji zbycia i nabycia
danego składnika lokat, w pierwszej kolejno ci ujmuje si nabycie danego
składnika lokat.
12. Przysługuj ce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje
si w ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny
danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa
poboru.
13. Nale n dywidend od akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si w
ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych
akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa do
dywidendy.
14. Przysługuj ce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz
prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym
rynku ujmuje si w ksi gach rachunkowych w dniu nast pnym po dniu
ustalenia tych praw.
15. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w walucie, w której s
wyra one, a tak e w walucie polskiej, po przeliczeniu według redniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie
uj cia tych operacji w ksi gach rachunkowych Subfunduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksi g zmiany kapitału wpłaconego b d kapitału
wypłaconego jest dzie , w którym Subfundusz zbył b d odkupił jednostki
uczestnictwa. Na potrzeby okre lenia Warto ci Aktywów Netto na
Jednostk Uczestnictwa w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si
zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego,
zwi zanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Subfunduszu z tytułu ich odkupu
nast puje zgodnie z metod ŻIŻO.
18. W ksi gach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje si odsetki
naliczone od rodków pieni nych i papierów warto ciowych, stosuj c
zasad memoriałow .
19. Przychody z lokat obejmuj w szczególno ci odsetki, oraz dodatnie saldo
ró nic kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci oraz zobowi za w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek)
wyniku z operacji.
21. Nale no ci i zobowi zania Subfunduszu ujmowane s w kwocie
wymagaj cej zapłaty.
22. Koszty Subfunduszu obejmuj w szczególno ci ujemne saldo ró nic
kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
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nale no ci, oraz zobowi za w walutach obcych, a tak e koszty
limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Subfunduszu ujmowane s
w ksi gach w wysoko ci
przewidywanej. W przypadku kosztów operacyjnych tworzy si rezerw
na przewidywane wydatki. Płatno ci z tytułu kosztów operacyjnych
zmniejszaj
naliczon
rezerw . Uzgodnienie przewidywanych i
rzeczywistych kosztów nast puje w okresach miesi cznych.
24. Koszty, które dotycz całego Żunduszu DWS Parasol SFIO, obci aj
Subfundusz proporcjonalnie do udziału warto ci aktywów netto
Subfunduszu DWS Gold w warto ci aktywów netto Żunduszu DWS
Parasol SFIO.
25. Na potrzeby okre lenia warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si zmian w kapitale
wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwi zanych z wpłatami lub
wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasad opisan w punkcie 16.
Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu
1. Wycena aktywów netto dokonywana jest w ka dym Dniu Wyceny, który
przypada w dniu, w którym odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
2. Aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania Subfunduszu ustala si
w dniu wyceny oraz na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego,
według wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, z zastrze eniem pkt
7 poni ej.
3. Warto ć godziw składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym
akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów
depozytowych, dłu nych papierów warto ciowych, instrumentów
pochodnych,
certyfikatów
inwestycyjnych,
tytułów
uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic i instrumentów rynku pieni nego Towarzystwo wyznaczało w
okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku w oparciu o
ostatnie, dost pne kursy o godz. 23.59 w Dniu Wyceny w nast puj cy
sposób:
a. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według
ostatniego dost pnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z
zastrze eniem,
e gdy wycena aktywów Subfunduszu
dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamkni cia, a w przypadku braku kursu zamkni cia - innej,
ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej jego odpowiednik,
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za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten kurs albo warto ć z
Dnia Wyceny;
b. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacz co
niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto adnej
transakcji - według ostatniego dost pnego w momencie
dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku,
skorygowanego
w
sposób
umo liwiaj cy
uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, zgodnie z
zasadami okre lonymi w ust. 4, z zastrze eniem, e gdy
wycena aktywów Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu
w dniu wyceny kursu zamkni cia, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten
kurs albo warto ć z uwzgl dnieniem istotnych zdarze
maj cych wpływ na ten kurs albo warto ć;
c. je eli Dzie Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania
transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dost pnego
w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni cia
ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umo liwiaj cy
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej,
zgodnie z pkt.4
4. W celu wiarygodnego oszacowania warto ci godziwej Subfundusz stosuje
nast puj ce powszechnie uznane metody estymacji, w szczególno ci:
a. Oszacowanie na podstawie oficjalnie wyliczonej przez dany
rynek ceny zamkni cia, lub
b. Oszacowanie na podstawie ostatnich najlepszych, dost pnych
ofert kupna i sprzeda y, przy czym nie jest mo liwe oparcie si
wył cznie na ofertach sprzeda y, lub
c. Oszacowanie na podstawie ceny nieró ni cego si istotnie
składnika lokat, ogłoszonej na aktywnym rynku, lub
d. Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i
porównania z emitentami o zbli onym profilu, których
instrumenty finansowe s notowane na aktywnym rynku, lub
e. Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów
pieni nych z uwzgl dnieniem prognozowanych przepływów
generowanych przez emitenta oraz warto ci rezydualnej, lub
f. Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.
5. W przypadku, gdy brak jest stałej mo liwo ci samodzielnego
pozyskiwania przez Subfundusz kursów stosowanych do wyznaczania
Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

warto ci godziwej składników lokat notowanych na aktywnym rynku, a
istnieje mo liwo ć wykorzystywania przez Subfundusz kursów
uzyskiwanych
od
wyspecjalizowanych,
niezale nych
jednostek
dokonuj cych wycen rynkowych, Subfundusz wykorzystuje te kursy.
6. Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach
aktywnych jest rynek, na którym w ci gu ostatniego miesi ca
kalendarzowego odnotowano najwi kszy redni wolumen obrotu tymi
składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest
dokonywany na koniec ka dego kolejnego miesi ca kalendarzowego.
7. Warto ć składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala si :
a. akcji - według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem zdarze
maj cych istotny wpływ na t warto ć, w szczególno ci w
oparciu o analiz sytuacji finansowej spółki i porównanie ze
spółkami o zbli onym profilu, których akcje s notowane na
rynku aktywnym,
b. praw do akcji - w oparciu o ostatni cen , po jakiej nabywano
papiery warto ciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej, powi kszon o warto ć rynkow prawa
poboru niezb dnego do ich obj cia w dniu wyga ni cia tego
prawa, a w przypadku, gdy zostały okre lone i podane do
publicznej wiadomo ci ró ne ceny emisyjne, w oparciu o
redni cen nabycia wa on liczb nabytych papierów
warto ciowych, z uwzgl dnieniem zmian warto ci tych
papierów, spowodowanych zdarzeniami maj cymi wpływ na
ich warto ć rynkow ,
c. praw poboru - według warto ci teoretycznej,
d. dłu ne papiery warto ciowe i depozyty w bankach krajowych
lub instytucjach kredytowych, w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza si
odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów
odsetkowych Subfunduszu,
e. dłu ne papiery warto ciowe z wbudowanymi instrumentami
pochodnymi – w warto ci godziwej, w szczególno ci w
przypadku dłu nych papierów warto ciowych z wbudowanymi
instrumentami pochodnymi opartymi o stopy procentowe lub
kursy walut – według zdyskontowanych przepływów
pieni nych, okre lonych z uwzgl dnieniem bie cej i
oczekiwanej warto ci instrumentów, o które jest oparty dany
instrument pochodny,
f. instrumenty rynku pieni nego oraz papiery warto ciowe
inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne nieb d ce dłu nymi
papierami warto ciowymi- według warto ci godziwej,
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g. instrumenty pochodne - w warto ci godziwej, w szczególno ci
kontrakty terminowe na walut
- według rozlicze
kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z
uwzgl dnieniem
wyceny
metoda
zdyskontowanych
przepływów pieni nych instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
h. opcje – według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem typu
instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu
pozostałego do wyga ni cia opcji, w tym w oparciu o wycen
dostarczan przez wystawc opcji, dokonywan według
uznanych metod, takich jak Monte Carlo, zmodyfikowany
model Black’a Scholes’a,
i. kontrakty terminowe – według stanu rozlicze kontrahentów
wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z uwzgl dnieniem
wyceny instrumentu bazowego oraz terminu wykonania
kontrakt,
j. jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły
uczestnictwa
emitowane
przez instytucje
wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic - według ostatniej
warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa, certyfikat
lub tytuł uczestnictwa dost pnej w Momencie Wyceny w Dniu
Wyceny, z uwzgl dnieniem istotnych zdarze maj cych wpływ
na t warto ć, które wyst piły w okresie od momentu ostatniej
publikacji tej warto ci do Dnia Wyceny;
8. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w
warto ci godziwej, do wysoko ci skorygowanej ceny nabycia - warto ć
godziwa wynikaj ca z ksi g rachunkowych stanowi, na dzie
przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia.
9. Nale no ci z tytułu udzielonej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych,
wycenia si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
10. Zobowi zania z tytułu otrzymanej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych, ustala
si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
11. Papiery warto ciowe nabyte przez Subfundusz przy zobowi zaniu si
drugiej strony do odkupu wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metod skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Zobowi zania z tytułu zbycia papierów warto ciowych, przy zobowi zaniu
si Subfunduszu do odkupu, wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy sprzeda y, metod korekty ró nicy pomi dzy cen odkupu a cen
sprzeda y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
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13. Aktywa Subfunduszu oraz zobowi zania denominowane w walutach
obcych wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na
aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie s notowane na aktywnym rynku
- w walucie, w której s denominowane. Aktywa Subfunduszu i jego
zobowi zania wykazuje si w walucie polskiej, po przeliczeniu według
ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski. Warto ć Aktywów Subfunduszu notowanych
lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
wylicza kursu, nale y okre lić w relacji do Euro.
14. rodki pieni ne oraz denominowane w złotych nale no ci i zobowi zania
wycenia si w walucie, w której s wyra one, a tak e w walucie polskiej
po przeliczeniu według redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzie , o którym mowa w pkt.3.
Ustalanie warto ci aktywów netto Subfunduszu
1. W Dniu Wyceny aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania ustala
si według stanów odpowiednio aktywów i zobowi za oraz kursów, cen i
warto ci okre lonych w Momencie Wyceny z bie cego Dnia Wyceny. W
okresie obejmuj cym sprawozdanie finansowe, od 1 stycznia do 30
czerwca 2010 roku Moment Wyceny był wyznaczony przez Towarzystwo
na godz. 23.59.
2. Warto ć aktywów netto Subfunduszu jest równa warto ci wszystkich
aktywów Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowi zania
Subfunduszu w Dniu Wyceny.
3. Warto ć aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w
dniach, w których odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
4. Warto ć aktywów netto Subfunduszu na jednostk
uczestnictwa
Subfunduszu w Dniu Wyceny jest równa warto ci aktywów netto
Subfunduszu podzielonej przez liczb
Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu ustalon na podstawie Rejestru Uczestników Subfunduszu
w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.
5. Subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa Subfunduszu w Dniu
Wyceny po Cenie równej Warto ci Aktywów Netto na Jednostk
Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczonej zgodnie z zasad opisan , w
pkt.4.
2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWO CI
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku
Subfundusz nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowo ci.
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NOTA-2 NALE NO CI FUNDUSZU
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
Pozostałe
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOLD
NOTA OBJA NIAJ CA- NALE NO CI ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
132
211
13

75
10

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowi zania:
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
z tytułu zobowi za wobec TŻI
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOLD
NOTA OBJA NIAJ CA - ZOBOWI ZANIA ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
142
67
189
74
115

15
4
697
109
28
81

NOTA-4 I.STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH
Waluta
BANKOWYCH I NA RACHUNKACH W
DOMACH MAKLERSKICH

Warto ć na 30.06.2010 w walucie I. STRUKTURA RODKÓW
sprawozdania finansowego w
PIENI NYCH NA RACHUNKACH Waluta
tys.
BANKOWYCH

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

3 689

1 684

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

PLN

564

564 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

PLN

282

282

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

EUR

3

14 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

EUR

200

822

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

USD

3

11 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

USD

63

180

DZ BANK POLSKA S.A.

PLN

3 100

PLN

400

400

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Waluta

3 100 DZ BANK POLSKA S.A.

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
Warto ć na 30.06.2010 w walucie
RODKÓW PIENI NYCH
sprawozdania finansowego w
UTRZYMYWANYCH W CELU
tys.
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOLD
NOTA OBJA NIAJ CA - RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

3 689

460
53
202

PLN
EUR
USD

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH

Warto ć na dzie
bilansowy w
walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty rodków pieni nych w
podziale na ich rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
terminowe w KDPW

-

3 664
3
3

Warto ć na dzie
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

-

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

3 664 357
14 111
11 12

Warto ć na 30.06.2010 w walucie
sprawozdania finansowego w
tys.

Waluta

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH
III. Ekwiwalenty rodków
pieni nych w podziale na ich
rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
- terminowe w KDPW

1 684
PLN
EUR
USD

682
200
63

682
822
180

Warto ć na dzie
Warto ć na
bilansowy w
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
walucie
w danej walucie w tys.
sprawozdania
sprawozdania
finansowego w tys.
finansowego w tys.

-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS GOLD
Nota 5 - Ryzyka
1) Poziom obci enia aktywów i zobowi za Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze
stopy procentowej
Ryzyko warto ci godziwej wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest z istnieniem
odwrotnej zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a warto ci
zerokuponowych papierów dłu nych, obligacji ze stałym kuponem lub warto ci
instrumentów dłu nych okre lonych w § 25 1.2 rozporz dzenia z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych z kuponem
opartym na stopie procentowej.
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie lokował aktywów w składniki obci
ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze stopy procentowej

one

b) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem przepływów rodków pieni nych
wynikaj cym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów rodków pieni nych wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest
z istnieniem zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a wielko ci przepływów
finansowych (kuponów) wynikaj cych z faktu posiadania zmiennokuponowych papierów
dłu nych.
Na dzie bilansowy 30 czerwca 2010 roku Subfundusz nie posiadał aktywów obci onych
ryzykiem przepływów rodków pieni nych wynikaj cym ze stopy procentowej.
2) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem kredytowym,
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) kwoty odzwierciedlaj ce maksymalne obci enie ryzykiem kredytowym na
dzie bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowi zków, przy czym w opisie nie uwzgl dnia si warto ci godziwych
dodatkowych zabezpiecze .
Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem kredytowym okre lony
jest przez procentowy udział papierów dłu nych Skarbu Pa stwa, przedsi biorstw,
depozytów bankowych, transakcji sprzeda y z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back)
oraz transakcji na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe
Kontrakty terminowe typu NDF
RAZEM:

Warto ć w tys.
PLN
3 100
0
3 100

Udział w
aktywach
8,20 %
0,00%
8,20 %

b) wskazanie istniej cych przypadków znacz cej koncentracji ryzyka kredytowego
w poszczególnych kategoriach lokat
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Na dzie bilansowy 30 czerwca 2010 roku Subfundusz nie posiadał lokat o znacz cej
koncentracji ryzyka kredytowego przekraczaj cej 20% aktywów Subfunduszu.
3) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem walutowym, ze
wskazaniem
przypadków znacz cej
koncentracji ryzyka walutowego w
poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem walutowym okre lony jest
przez procentowy udział aktywów (papierów warto ciowych, instrumentów rynku pieni nego,
depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o
pozycj walutow uzyskan przez u ycie instrumentów pochodnych w aktywach subfunduszu.
Pozycja walutowa
Tytuły uczestnictwa nominowane w walutach
obcych
rodki pieni ne nominowane w walutach
obcych
RAZEM:

Udział w aktywach Subfunduszu
89,30 %
0,07 %
89,37 %

4) Ryzyko płynno ci
Ryzyko płynno ci jest definiowane jako ryzyko, i Subfundusz nie b dzie w stanie
wygenerować dostatecznych rodków pieni nych niezb dnych do wykonania swoich
zobowi za w terminach ich wymagalno ci lub te zbycie aktywów nast pi na warunkach
istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, i jednostki uczestnictwa Subunduszu mog być odkupywane codziennie,
polityk Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu rodków pieni nych oraz
codzienne monitorowanie płynno ci. Zgodnie z polityk
Subfunduszu, kierownictwo
Towarzystwa okre la limity płynno ci oraz dokonuje okresowej ich analizy.
Subfundusz inwestuje w składniki lokat o du ej płynno ci oraz składniki lokat, które nie s
przedmiotem obrotu na aktywnych rynkach i które charakteryzuj si nisk płynno ci . Istnieje
ryzyko, i Subfundusz mo e nie być w stanie zbyć w krótkim terminie składników lokat, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w warto ci odpowiadaj cej ich oszacowanej warto ci
godziwej, jak te mo e nie być w stanie podj ć odpowiednich działa w odpowiedzi na
zaistniałe okoliczno ci takie, jak na przykład podwy szenie ryzyka kredytowego emitenta.
W okresie obj tym sprawozdaniem finansowym Subfundusz nie zawieszał zbywania
jednostek uczestnictwa.
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NOTA-6 INSTRUMENTY
POCHODNE

NDF2807

NDF0307

NDF0297
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOLD
NOTA OBJA NIAJ CA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach )
Typ zaj tej
pozycji

KRÓTKA

KRÓTKA

KRÓTKA

Rodzaj instrumenty Cel otwarcia Warto ć
Warto ć przyszłych
pochodnego
pozycji
otwartej pozycji strumieni pieni znych

FORWARD
WALUTOWY

FORWARD
WALUTOWY

FORWARD
WALUTOWY

Terminy przyszłych
strumieni pieni nych

Kwota b daca podstaw
przyszłych płatno ci

Termin zapadalno ci (wygasni cia)
instrumentu pochodnego

Termin wykonania
instrumentu pochodnego

Zabezpieczen
ie pozycji
walutowej
funduszu

Suma płatno ci przy
rozliczeniu transakcji
terminowej typu Forward
jest równa co do warto ci
ró nicy pomi dzy cen
zawarcia transakcji i cen
zamkni cia b d
0
wyga ni cia transakcji

28/7/2010

2 000 TYS. EUR

28/7/2010

28/7/2010

Zabezpieczen
ie pozycji
walutowej
funduszu

Suma płatno ci przy
rozliczeniu transakcji
terminowej typu Forward
jest równa co do warto ci
ró nicy pomi dzy cen
zawarcia transakcji i cen
zamkni cia b d
0
wyga ni cia transakcji

30/7/2010

3 700 TYS. EUR

30/7/2010

30/7/2010

Zabezpieczen
ie pozycji
walutowej
funduszu

Suma płatno ci przy
rozliczeniu transakcji
terminowej typu Forward
jest równa co do warto ci
ró nicy pomi dzy cen
zawarcia transakcji i cen
zamkni cia b d
0
wyga ni cia transakcji

29/7/2010

1 150 TYS. USD

29/7/2010

29/7/2010

NOTA OBJA NIAJ CA -TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU ŻUNDUSZU LUB DRUżIEJ STRONY DO ODKUPU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU SI FUNDUSZU LUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU
Transakcje przy zobowi zaniu si drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na fundusz praw własno ci i
ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na fundusz praw
własno ci i ryzyk

Warto ć na dzie bilansowy
30.06.2010 w tys. zł

Warto ć na dzie bilansowy
31.12.2009 w tys. zł

Transakcje przy zobowi zaniu si funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Nale no ci z tytułu papierów warto ciowych po yczonych od funduszu w trybie
przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
Zobowi zania z tytułu papierów wartosciowych po yczonych przez fundusz w
trybie przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
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(Nie dotyczy)

NOTA-8 I.ZACI GNI TE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu
udzielaj cego kredytu
(po yczki)

Siedziba

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH WYKORZYSTANIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU

Kwota kredytu/po yczki w chwili zaci gni cia
tys.

kwota w
walucie

jednostka

Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty
waluta

procentowy udział tys.
w aktywach

kwota w
walucie

jednostka

( NIE DOTYCZY)

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH UDZIELENIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU
Kwota kredytu/po yczki w chwili udzielenia

Siedziba
tys.

kwota w
walucie

jednostka

waluta

(NIE DOTYCZY)
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Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOLD
NOTA OBJA NIAJ CA - KREDYTY I PO YCZKI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warunki
oprocentowania
procentowy udział
w aktywach

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Warunki
oprocentowania
waluta

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

NOTA-9

I.WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego)
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego
rodki pieni ne na rachunku

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego

Razem

jednostka

waluta

30.06.2010 waluta

31.12.2009

w tys.
w tys.
w tys.

w tys.
w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.

EUR
USD
EUR
USD

14
11
28 984
4 787

EUR
USD
EUR
USD

822
180
16 462
4 588

rodki pieni

ne na rachunku w tys.
w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.

EUR
USD
EUR
USD

3
3
6 991
1 410

EUR
USD
EUR
USD

200
63
4 007
1 610

rodki pieni

ne na rachunku w tys.
w tys.
składniki lokat w tys.
w tys.
w tys.

EUR
USD
EUR
USD

14
11
28 984
4 787
33 796

EUR
USD
EUR
USD

822
180
16 462
4 588
22 052

II. DODATNIE I UJEMNE RÓ NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic
rodki pieni

ne i ich ekwiwalenty

III. REDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZ DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010
Pozostałe pozycje bilansu s denominowane w złotych polskich

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOLD
NOTA OBJA NIAJ CA - WALUTY I RÓ NICE KURSOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

-

1 082

106

-

-

-

395

416

-

-

-

-

-

-

47

20

kurs w stosunku
waluta
do zł
4,1458 EUR
3,3946 USD

Warto ć zrealizowanego
NOTA-10 I.ZREALIZOWANY I
zysku (straty) ze zbycia
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA lokat w tys. za okres
LOKAT
01.01.2010 do 30.06.2010
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w
29
tym:
dłu ne papiery warto ciowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dłu ne papiery warto ciowe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2010 do
30.06.2010

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2009 do
31.12.2009

Warto ć zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys. za okres
01.01.2009 do 31.12.2009

5 272

-1 642

741

-

-

-

-

-412
-

980
-

589
-

315
-

Warto ć w okresie
sprawozdawczymw tys.

I. Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe

Żundusz nie dokonywał
dystrybucji dochodów

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT
Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOLD
NOTA OBJA NIAJ CA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warto ć w okresie
Udział w aktywach w
sprawozdawczym w tys. dniu wypłaty

I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów
niepublicznych:
Żundusz nie dokonywał dystrybucji przychodów

Udział w aktywach netto Wpływ na warto ć
w dniu wypłaty
aktywów w tys.

NOTA 11 - WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Cz

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOLD
NOTA OBJA NIAJ CA - KOSZTY ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

ć stała wynagrodzenia

Warto ć za okres od
01.01.2010 do 30.06.2010

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 31.12.2009
457

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 30.06.2009
478

184

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O
JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Warto ć aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Warto ć aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A
KATEGORIA I
KATEGORIA P

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS GOLD
NOTA OBJA NIAJ CA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
30.06.2010

31.12.2009

31.12.2008

37 418

22 291

2 039

185,14

145,25

126,38

185,14
185,14
185,97
185,95

145,25
145,25
145,41
-

126,38
126,38
-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
SUBFUNDUSZ
DWS GOLD
INFORMACJA DODATKOWA
1) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH DOTYCZ CYCH LAT
UBIEżŁYCH, UJ TYCH W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM ZA BIE CY
OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie
zarejestrowano znacz cych zdarze
dotycz cych lat ubiegłych uj tych w
sprawozdaniu finansowym za bie cy okres.
2) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST PIŁY PO DNIU
BILANSOWYM,
A
NIEUWZżL DNIONYCH
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
Po zako czeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2010 roku nie
wyst piły takie zdarzenie, które nie zostały uj te w sprawozdaniu finansowym.
3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJA NIENIE RÓ NIC, POMI DZY DANYMI
UJAWNIONYMI
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
I
W
PORÓWNYWALNYCH
DANYCH
ŻINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZ DZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI ŻINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły si ró nice pomi dzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
4) DOKONANE KOREKTY BŁ DÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY,
TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW ŻINANSOWYCH NA
SYTUACJ MAJATKOW I ŻINANSOW , PŁYNNO Ć ORAZ WYNIK Z
OPERACJI I RENTOWNO Ć SUBFUNDUSZU.
a) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki informowania
uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa
Subfunduszu.
Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

b) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki zawieszenia w
dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa Subfunduszu.
c) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki nierozliczenia si
transakcji zawieranych przez Subfundusz.
5) KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI
Sprawozdanie Subfunduszu DWS żold na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało
sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez Subfundusz w daj cej si
przewidzieć przyszło ci.
6) MAKSYMALNY POZIOM WYNAżRODZENIA ZA ZARZ DZANIE ŻUNDUSZAMI
INWESTYCYJNYMI OTWARTYMI B D CYMI PRZEDMIOTEM LOKAT
SUBFUNDUSZU
Maksymalna wysoko ć wynagrodzenia za zarz dzanie funduszami inwestycyjnymi
otwartymi b d cymi przedmiotem lokat Subfunduszu DWS Gold jest obliczana w
oparciu o warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa subfunduszu w danym
dniu wyceny i wynosi:
DWS Gold Plus dla jednostek uczestnictwa kategorii LC – 0,75% warto ci aktywów
netto subfunduszu rocznie,
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities dla jednostek uczestnictwa kategorii
A2 – 1,50% warto ci aktywów netto subfunduszu rocznie.

Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

DWS AGROBIZNES SUBFUNDUSZ WYDZIELONY
W DWS PARASOL SPECJALISTYCZNYM
FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM
RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGL DU ORAZ RÓDROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

SKŁADNIKI LOKAT
Instrumenty pochodne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania maj ce siedzib za
granic

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS AGROBIZNES
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA żŁÓWNA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

30.06.2010
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

31.12.2009
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział Warto ć według
w aktywach
ceny nabycia w
ogółem
tys.

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

0

0

0,00%

0

29

1,22%

4 284

4 835

87,86%

1 448

1 827

76,86%

INSTRUMENTY POCHODNE
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
NDF2907

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS AGROBIZNES
ZESTAWIENIE LOKAT
INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Rodzaj rynku
NIENOTOWANE NA RYNKU
AKTYWNYM

Nazwa rynku

Emitent
(wystawca)

(NIE DOTYCZY) PEKAO S.A.

Kraj siedziby
emitenta
(wystawcy)

POLSKA

Instrument
bazowy

EUR

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.PLN

Warto ć na dzie
bilansowy w tys.
PLN

1

0

Procentowy
udział w
aktywach ogółem
0
0,00%

1

0

0

Liczba

0,00%

TYTUŁY UCZESTNICTWA
EMITOWANE PRZEZ ISTYTUCJE
WSPÓLNEGO INWESTOWANIA
MAJ CE SIEDZIB ZA żRANIC
Tytuły uczestnictwa

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
Nazwa emitenta emitenta

Aktywny rynek - rynek regulowany

DWS INVEST GLOBAL
AGRIBUSINESS

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS AGROBIZNES
ZESTAWIENIE LOKAT
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEżO INWESTOWANIA MAJ CE SIEDZIB ZA żRANIC
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY

GERMAN
STOCK
EXCHANGE

DWS INVEST
GLOBAL
AGRIBUSINESS LUKSEMBURG

Liczba

Warto ć według Warto ć na dzie
Procentowy
ceny nabycia w
bilansowy w tys.
udział w aktywach
tys.PLN
PLN
ogółem
11 413
4 284
4 835
87,86%
11 413

4 284

4 835

87,86%

11 413

4 284

4 835

87,86%

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS AGROBIZNES
BILANS
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

BILANS
Aktywa
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Nale no ci
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Zobowi zania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Liczba jednostek uczestnictwa
Warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa

30.06.2010

31.12.2009
5 503
232
436
4 835
0
64
5 439
4 977
15 366
-10 389
-89
-125

2 377
494
27
1 827
29
13
2 364
1 894
6 667
-4 773
62
-41

36

103

551

408

5 439

2 364

34 353,006
158,33

15 298,016
154,56

Bilans nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
finansowego.

ć sprawozdania

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS AGROBIZNES
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
( w tysi cach złotych, z wyj tkiem wyniku z operacji przypadajacego na jednostk uczestnictwa )
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Ujemne saldo ró nic kursowych
Pozostałe
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w
tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wynik z operacji

Kategoria jednostek uczestnictwa
Wynik z operacji przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-30.06.2009

39
27
12
123
107
14
2
123
-84

19
12
7
71
50
19
2
71
-52

10
6
4
39
21
17
1
39
-29

76

483

207

-67
40

95
-22

-43
36

143
133
-8

388
-23
431

250
32
178

Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
3,77

50,36

26,56

Rachunek wyniku z operacji nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
sprawozdania finansowego.

ć
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS AGROBIZNES
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana warto ci aktywów netto
Warto ć aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

2 364
-8
-84
-67

583
431
-52
95

143
-8

388
431

3 083

1 350

8 699

5 623

-5 616
3 075

-4 273
1 781

Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

5 439

2 364

rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Liczba jednostek uczestnictwa narastaj co od pocz tku
działalno ci funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

5 382

1 258

19 054,990
53 871,266
34 816,276
19 054,990

9 704,882
42 103,092
32 398,210
9 704,882

34 353,006
106 403,709
72 050,703
34 353,006

15 298,016
52 532,443
37 234,427
15 298,016

154,56

104,20

158,33

154,56

4,92%

48,33%

152,42
25/05/2010

102,94
10/03/2010

168.13
27/04/2010

155,31
28/12/2010

158,33
30/06/2010

154,56
31/12/2009

4,01%

3,97%

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powi kszenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

Zmiana warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
bie cego okresu sprawozdawczego
procentowa zmiana warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
minimalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
maksymalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
data wyceny - dla kategorii A
Procentowy udział kosztów funduszu w redniej warto ci
aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS AGROBIZNES
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWO CI
1)

OPIS, W TYM:
A/

PRZYJ TE ZASADY RACHUNKOWO CI

Sprawozdanie finansowe Subfunduszu DWS Agrobiznes obejmuj ce okres od 1
stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci (Dz. U. z 2009
roku nr 152, poz. 1223 z pó niejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporz dzeniem
Ministra Żinansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2007 r, nr.249, poz.1859).
Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1. Sprawozdanie finansowe sporz dza si w j zyku polskim i walucie
polskiej.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s w tys.
złotych, za wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
3. Na dzie bilansowy ustala si wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj cy:
a. Przychody z lokat netto – stanowi ce ró nic pomi dzy
przychodami z lokat i kosztami Subfunduszu netto,
b. Zrealizowany zysk/strat ze zbycia lokat i niezrealizowany
zysk/strat z wyceny lokat.
4. Jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje:
a. Zestawienie lokat,
b. Bilans,
c. Rachunek wyniku z operacji,
d. Zestawienie zmian w aktywach netto,
e. Noty obja niaj ce,
f. Informacj dodatkow ,
5. Sprawozdanie finansowe na dzie 30 czerwca 2010 roku obejmuje
nast puj ce dane porównywalne:
a. Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
b. Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2009 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2009 roku,
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c. Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres
sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009
roku.
Warto ci szacunkowe
Sporz dzanie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa dokonania
subiektywnych ocen, estymacji i przyj cia zało e wpływaj cych na stosowane
zasady rachunkowo ci oraz na prezentowane warto ci aktywów i pasywów oraz
kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane s w oparciu o dost pne dane
historyczne, dane mo liwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych
czynników uwa anych za wła ciwe w danych okoliczno ciach. Stanowi one
podstaw do oszacowania warto ci bilansowych aktywów i zobowi za , których nie
da si okre lić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny pochodz cej z aktywnego
rynku.
Szacunki i zało enia stanowi ce ich podstaw podlegaj okresowym przegl dom.
Korekty w szacunkach s rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany
szacunku, je eli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano
zmiany i okresach przyszłych, je li korekta wpływa zarówno na bie cy, jak i przyszłe
okresy.
Szacunki dokonane na dzie bilansowy uwzgl dniaj parametry z tego dnia i poziom
ryzyka na ten dzie . Bior c pod uwag zmienno ć otoczenia gospodarczego istnieje
niepewno ć w zakresie dokonanych szacunków.
Poni ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy
sporz dzeniu sprawozdania finansowego Subfunduszu.
Składniki lokat wyceniane w warto ci godziwej
Warto ć godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek ustalana
jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu b d przy zastosowaniu
innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny s okresowo
oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny s testowane i zatwierdzane
przed u yciem. W miar mo liwo ci w modelach wyceny wykorzystywane s
wył cznie dane mo liwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
kierownictwo musi korzystać z oszacowa . Zmiany przyj tych zało e i szacunków
mog mieć wpływ na wykazywane warto ci godziwe składników lokat.
Składniki lokat wyceniane metod zamortyzowanego kosztu oraz innymi
metodami
Na dzie 30 czerwca 2010 roku Subfundusz posiadał aktywa wycenione w sposób
inny ni w oparciu o kurs ustalony na aktywnym rynku tj. metod zamortyzowanego
kosztu lub poprzez oszacowanie warto ci godziwej przy zastosowaniu modeli i
metod wyceny, ale ich warto ć godziwa wynosiła 0 (na dzie 31 grudnia 2009 roku
odpowiednio 1,23%). Wyst puje istotna niepewno ć, i dla takich aktywów wyceny
uj te w sprawozdaniu finansowym mog ró nić si znacz co od warto ci, jakie
zostałyby wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. Zdaniem kierownictwa
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warto ci bilansowe wszystkich istotnych składników aktywów s
odzyskania.

mo liwe do

Ujmowanie w ksi gach rachunkowych informacji i operacji dotycz cych
Subfunduszu
1. Ksi gi Subfunduszu s prowadzone w walucie polskiej.
2. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
okresie, którego dotycz .
3. Zapisy w ksi gach rachunkowych Subfunduszu dokonywane s na
podstawie dowodów ksi gowych. Operacje dotycz ce poszczególnych
składników aktywów i pasywów Subfunduszu ujmuje si w ksi gach
rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.
4. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje si w
ksi gach rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy.
5. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po
momencie wyceny, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia
zawarcia transakcji w momencie wyceny, Towarzystwo ujmowało si w
dacie zawarcia umowy, ale uwzgl dnia w najbli szej wycenie aktywów
Subfunduszu i ustaleniu jego zobowi za . W poprzednim okresie
sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 maja 2009 roku,
moment wyceny wyznaczony był na godz.12:00. Od dnia 1 czerwca 2009
roku Towarzystwo dokonało zmiany i przesun ło ten moment na
godz.23:59. W okresie obj tym sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia 2010
roku do 30 czerwca 2010 roku, moment wyceny wyznaczony był przez
Towarzystwo na godz. 23:59.
6. Nabyte składniki portfela lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych
Subfunduszu według ceny nabycia, obejmuj cej prowizj maklersk .
Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje si według warto ci
równej zeru.
7. Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje si w
cenie nabycia wynikaj cej z ceny nabycia tych składników lokat
wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieni nych.
8. Dłu ne papiery warto ciowe ujmuje si w ksi gach rachunkowych według
warto ci ustalonej w stosunku do ich warto ci nominalnej ł cznie ze
skumulowanymi odsetkami.
9. Zysk lub strat ze zbycia składników lokat Subfunduszu wylicza si
metod ,,najdro sze sprzedaje si jako pierwsze’’, polegaj c na
przypisaniu sprzedanym składnikom najwy szej ceny nabycia danego
składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysoko ci
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, najwy szej bie cej warto ci ksi gowej.
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10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje po yczek
papierów warto ciowych s wył czone spod zasady okre lonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje si transakcji zbycia i nabycia
danego składnika lokat, w pierwszej kolejno ci ujmuje si nabycie danego
składnika lokat.
12. Przysługuj ce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje
si w ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny
danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa
poboru.
13. Nale n dywidend od akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si w
ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych
akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa do
dywidendy.
14. Przysługuj ce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz
prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym
rynku ujmuje si w ksi gach rachunkowych w dniu nast pnym po dniu
ustalenia tych praw.
15. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w walucie, w której s
wyra one, a tak e w walucie polskiej, po przeliczeniu według redniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie
uj cia tych operacji w ksi gach rachunkowych Subfunduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksi g zmiany kapitału wpłaconego b d kapitału
wypłaconego jest dzie , w którym Subfundusz zbył b d odkupił jednostki
uczestnictwa. Na potrzeby okre lenia Warto ci Aktywów Netto na
Jednostk Uczestnictwa w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si
zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego,
zwi zanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Subfunduszu z tytułu ich odkupu
nast puje zgodnie z metod ŻIŻO.
18. W ksi gach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje si odsetki
naliczone od rodków pieni nych i papierów warto ciowych, stosuj c
zasad memoriałow .
19. Przychody z lokat obejmuj w szczególno ci odsetki, oraz dodatnie saldo
ró nic kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci oraz zobowi za w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek)
wyniku z operacji.
21. Nale no ci i zobowi zania Subfunduszu ujmowane s w kwocie
wymagaj cej zapłaty.
22. Koszty Subfunduszu obejmuj w szczególno ci ujemne saldo ró nic
kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
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nale no ci, oraz zobowi za w walutach obcych, a tak e koszty
limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Subfunduszu ujmowane s
w ksi gach w wysoko ci
przewidywanej. W przypadku kosztów operacyjnych tworzy si rezerw
na przewidywane wydatki. Płatno ci z tytułu kosztów operacyjnych
zmniejszaj
naliczon
rezerw . Uzgodnienie przewidywanych i
rzeczywistych kosztów nast puje w okresach miesi cznych.
24. Koszty, które dotycz całego Żunduszu DWS Parasol SFIO, obci aj
Subfundusz proporcjonalnie do udziału warto ci aktywów netto
Subfunduszu DWS Agrobiznes w warto ci aktywów netto Żunduszu DWS
Parasol SFIO.
25. Na potrzeby okre lenia warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si zmian w kapitale
wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwi zanych z wpłatami lub
wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasad opisan w punkcie 16.
Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu
1. Wycena aktywów netto dokonywana jest w ka dym Dniu Wyceny, który
przypada w dniu, w którym odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
2. Aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania Subfunduszu ustala si
w dniu wyceny oraz na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego,
według wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, z zastrze eniem pkt
7 poni ej.
3. Warto ć godziw składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym
akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów
depozytowych, dłu nych papierów warto ciowych, instrumentów
pochodnych,
certyfikatów
inwestycyjnych,
tytułów
uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic i instrumentów rynku pieni nego Towarzystwo wyznaczało w
okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku w oparciu o
ostatnie, dost pne kursy o godz. 23.59 w Dniu Wyceny w nast puj cy
sposób:
a. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według
ostatniego dost pnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z
zastrze eniem,
e gdy wycena aktywów Subfunduszu
dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamkni cia, a w przypadku braku kursu zamkni cia - innej,
ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej jego odpowiednik,
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za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten kurs albo warto ć z
Dnia Wyceny;
b. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacz co
niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto adnej
transakcji - według ostatniego dost pnego w momencie
dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku,
skorygowanego
w
sposób
umo liwiaj cy
uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, zgodnie z
zasadami okre lonymi w ust. 4, z zastrze eniem, e gdy
wycena aktywów Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu
w dniu wyceny kursu zamkni cia, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten
kurs albo warto ć z uwzgl dnieniem istotnych zdarze
maj cych wpływ na ten kurs albo warto ć;
c. je eli Dzie Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania
transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dost pnego
w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni cia
ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umo liwiaj cy
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej,
zgodnie z pkt.4
4. W celu wiarygodnego oszacowania warto ci godziwej Subfundusz stosuje
nast puj ce powszechnie uznane metody estymacji, w szczególno ci:
a. Oszacowanie na podstawie oficjalnie wyliczonej przez dany
rynek ceny zamkni cia, lub
b. Oszacowanie na podstawie ostatnich najlepszych, dost pnych
ofert kupna i sprzeda y, przy czym nie jest mo liwe oparcie si
wył cznie na ofertach sprzeda y, lub
c. Oszacowanie na podstawie ceny nieró ni cego si istotnie
składnika lokat, ogłoszonej na aktywnym rynku, lub
d. Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i
porównania z emitentami o zbli onym profilu, których
instrumenty finansowe s notowane na aktywnym rynku, lub
e. Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów
pieni nych z uwzgl dnieniem prognozowanych przepływów
generowanych przez emitenta oraz warto ci rezydualnej, lub
f. Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.
5. W przypadku, gdy brak jest stałej mo liwo ci samodzielnego
pozyskiwania przez Subfundusz kursów stosowanych do wyznaczania
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warto ci godziwej składników lokat notowanych na aktywnym rynku, a
istnieje mo liwo ć wykorzystywania przez Subfundusz kursów
uzyskiwanych
od
wyspecjalizowanych,
niezale nych
jednostek
dokonuj cych wycen rynkowych, Subfundusz wykorzystuje te kursy.
6. Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach
aktywnych jest rynek, na którym w ci gu ostatniego miesi ca
kalendarzowego odnotowano najwi kszy redni wolumen obrotu tymi
składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest
dokonywany na koniec ka dego kolejnego miesi ca kalendarzowego.
7. Warto ć składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala si :
a. akcji - według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem zdarze
maj cych istotny wpływ na t warto ć, w szczególno ci w
oparciu o analiz sytuacji finansowej spółki i porównanie ze
spółkami o zbli onym profilu, których akcje s notowane na
rynku aktywnym,
b. praw do akcji - w oparciu o ostatni cen , po jakiej nabywano
papiery warto ciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej, powi kszon o warto ć rynkow prawa
poboru niezb dnego do ich obj cia w dniu wyga ni cia tego
prawa, a w przypadku, gdy zostały okre lone i podane do
publicznej wiadomo ci ró ne ceny emisyjne, w oparciu o
redni cen nabycia wa on liczb nabytych papierów
warto ciowych, z uwzgl dnieniem zmian warto ci tych
papierów, spowodowanych zdarzeniami maj cymi wpływ na
ich warto ć rynkow ,
c. praw poboru - według warto ci teoretycznej,
d. dłu ne papiery warto ciowe i depozyty w bankach krajowych
lub instytucjach kredytowych, w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza si
odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów
odsetkowych Subfunduszu,
e. dłu ne papiery warto ciowe z wbudowanymi instrumentami
pochodnymi – w warto ci godziwej, w szczególno ci w
przypadku dłu nych papierów warto ciowych z wbudowanymi
instrumentami pochodnymi opartymi o stopy procentowe lub
kursy walut – według zdyskontowanych przepływów
pieni nych, okre lonych z uwzgl dnieniem bie cej i
oczekiwanej warto ci instrumentów, o które jest oparty dany
instrument pochodny,
f. instrumenty rynku pieni nego oraz papiery warto ciowe
inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne nieb d ce dłu nymi
papierami warto ciowymi- według warto ci godziwej,
Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

g. instrumenty pochodne - w warto ci godziwej, w szczególno ci
kontrakty terminowe na walut
- według rozlicze
kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z
uwzgl dnieniem
wyceny
metoda
zdyskontowanych
przepływów pieni nych instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
h. opcje – według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem typu
instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu
pozostałego do wyga ni cia opcji, w tym w oparciu o wycen
dostarczan przez wystawc opcji, dokonywan według
uznanych metod, takich jak Monte Carlo, zmodyfikowany
model Black’a Scholes’a,
i. kontrakty terminowe – według stanu rozlicze kontrahentów
wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z uwzgl dnieniem
wyceny instrumentu bazowego oraz terminu wykonania
kontrakt,
j. jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły
uczestnictwa
emitowane
przez instytucje
wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic - według ostatniej
warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa, certyfikat
lub tytuł uczestnictwa dost pnej w Momencie Wyceny w Dniu
Wyceny, z uwzgl dnieniem istotnych zdarze maj cych wpływ
na t warto ć, które wyst piły w okresie od momentu ostatniej
publikacji tej warto ci do Dnia Wyceny;
8. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w
warto ci godziwej, do wysoko ci skorygowanej ceny nabycia - warto ć
godziwa wynikaj ca z ksi g rachunkowych stanowi, na dzie
przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia.
9. Nale no ci z tytułu udzielonej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych,
wycenia si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
10. Zobowi zania z tytułu otrzymanej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych, ustala
si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
11. Papiery warto ciowe nabyte przez Subfundusz przy zobowi zaniu si
drugiej strony do odkupu wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metod skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Zobowi zania z tytułu zbycia papierów warto ciowych, przy zobowi zaniu
si Subfunduszu do odkupu, wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy sprzeda y, metod korekty ró nicy pomi dzy cen odkupu a cen
sprzeda y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
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13. Aktywa Subfunduszu oraz zobowi zania denominowane w walutach
obcych wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na
aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie s notowane na aktywnym rynku
- w walucie, w której s denominowane. Aktywa Subfunduszu i jego
zobowi zania wykazuje si w walucie polskiej, po przeliczeniu według
ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski. Warto ć Aktywów Subfunduszu notowanych
lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
wylicza kursu, nale y okre lić w relacji do Euro.
14. rodki pieni ne oraz denominowane w złotych nale no ci i zobowi zania
wycenia si w walucie, w której s wyra one, a tak e w walucie polskiej
po przeliczeniu według redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzie , o którym mowa w pkt.3.
Ustalanie warto ci aktywów netto Subfunduszu
1. W Dniu Wyceny aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania ustala
si według stanów odpowiednio aktywów i zobowi za oraz kursów, cen i
warto ci okre lonych w Momencie Wyceny z bie cego Dnia Wyceny. W
okresie obejmuj cym sprawozdanie finansowe, od 1 stycznia do 30
czerwca 2010 roku Moment Wyceny był wyznaczony przez Towarzystwo
na godz. 23.59.
2. Warto ć aktywów netto Subfunduszu jest równa warto ci wszystkich
aktywów Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowi zania
Subfunduszu w Dniu Wyceny.
3. Warto ć aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w
dniach, w których odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
4. Warto ć aktywów netto Subfunduszu na jednostk
uczestnictwa
Subfunduszu w Dniu Wyceny jest równa warto ci aktywów netto
Subfunduszu podzielonej przez liczb
Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu ustalon na podstawie Rejestru Uczestników Subfunduszu
w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.
5. Subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa Subfunduszu w Dniu
Wyceny po Cenie równej Warto ci Aktywów Netto na Jednostk
Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczonej zgodnie z zasad opisan , w
pkt.4.
2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWO CI
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku
Subfundusz nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowo ci.
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NOTA-2 NALE NO CI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych lokat
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
Pozostałe
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS AGROBIZNES
NOTA OBJA NIAJ CA- NALE NO CI ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
421
10
5

25
2

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowi zania:
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
z tytułu zobowi za wobec TŻI
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS AGROBIZNES
NOTA OBJA NIAJ CA - ZOBOWI ZANIA ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
43
21
2
19

6
7
0
7

NOTA-4 I.STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH
Waluta
BANKOWYCH I NA RACHUNKACH W
DOMACH MAKLERSKICH

Warto ć na 30.06.2010 w walucie I. STRUKTURA RODKÓW
sprawozdania finansowego w
PIENI NYCH NA RACHUNKACH Waluta
tys.
BANKOWYCH

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

PLN

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

EUR

5

DZ BANK POLSKA S.A.

PLN

150

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Waluta

61

232
61 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
21 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
150 DZ BANK POLSKA S.A.
BANK PEKAO S.A.

II. REDNI W OKRESIE
Warto ć na 30.06.2010 w walucie SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
sprawozdania finansowego w
UTRZYMYWANYCH W CELU
tys.
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS AGROBIZNES
NOTA OBJA NIAJ CA - RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

232

147
27

PLN
EUR

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH

Warto ć na dzie
bilansowy w
walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty rodków pieni nych w
podziale na ich rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
terminowe w KDPW

-

211
5

Warto ć na dzie
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

-

41

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH
III. Ekwiwalenty rodków
pieni nych w podziale na ich
rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
- terminowe w KDPW

494
41

EUR

1

3

PLN
PLN

300
150

300
150

Waluta

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
w danej walucie w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

211 43
21 18

Warto ć na 30.06.2010 w walucie
sprawozdania finansowego w
tys.

PLN

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

494
PLN
EUR

491
1

491
3

Warto ć na dzie
Warto ć na
bilansowy w
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
walucie
w danej walucie w tys.
sprawozdania
sprawozdania
finansowego w tys.
finansowego w tys.

-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS AGROBIZNES
Nota 5 - Ryzyka
1) Poziom obci enia aktywów i zobowi za Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze
stopy procentowej
Ryzyko warto ci godziwej wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest z istnieniem
odwrotnej zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a warto ci
zerokuponowych papierów dłu nych, obligacji ze stałym kuponem lub warto ci
instrumentów dłu nych okre lonych w § 25 1.2 rozporz dzenia z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych z kuponem
opartym na stopie procentowej.
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie lokował aktywów w składniki obci
ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze stopy procentowej

one

b) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem przepływów rodków pieni nych
wynikaj cym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów rodków pieni nych wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest
z istnieniem zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a wielko ci przepływów
finansowych (kuponów) wynikaj cych z faktu posiadania zmiennokuponowych papierów
dłu nych.
Na dzie bilansowy 30 czerwca 2010 roku Subfundusz nie posiadał aktywów obci onych
ryzykiem przepływów rodków pieni nych wynikaj cym ze stopy procentowej.
2) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem kredytowym,
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) kwoty odzwierciedlaj ce maksymalne obci enie ryzykiem kredytowym na
dzie bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowi zków, przy czym w opisie nie uwzgl dnia si warto ci godziwych
dodatkowych zabezpiecze .
Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem kredytowym okre lony
jest przez procentowy udział papierów dłu nych Skarbu Pa stwa, przedsi biorstw,
depozytów bankowych, transakcji sprzeda y z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back)
oraz transakcji na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe
Kontrakty terminowe typu NDF
RAZEM:

Warto ć w tys.
PLN
150
0
150

Udział w
aktywach
2,73 %
0,00 %
2,73 %

b) wskazanie istniej cych przypadków znacz cej koncentracji ryzyka kredytowego
w poszczególnych kategoriach lokat

Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

Na dzie bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat o znacz cej koncentracji ryzyka
kredytowego przekraczaj cej 20% aktywów Subfunduszu.
3) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem walutowym, ze
wskazaniem
przypadków znacz cej
koncentracji ryzyka walutowego w
poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem walutowym okre lony jest
przez procentowy udział aktywów (papierów warto ciowych, instrumentów rynku pieni nego,
depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o
pozycj walutow uzyskan przez u ycie instrumentów pochodnych w aktywach subfunduszu.
Pozycja walutowa
Tytuły uczestnictwa nominowane w walutach
obcych
rodki pieni ne nominowane w walutach
obcych
RAZEM:

Udział w aktywach Subfunduszu
87,86 %
0,38%
88,24 %

4) Ryzyko płynno ci
Ryzyko płynno ci jest definiowane jako ryzyko, i Subfundusz nie b dzie w stanie
wygenerować dostatecznych rodków pieni nych niezb dnych do wykonania swoich
zobowi za w terminach ich wymagalno ci lub te zbycie aktywów nast pi na warunkach
istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, i jednostki uczestnictwa Subunduszu mog być odkupywane codziennie,
polityk Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu rodków pieni nych oraz
codzienne monitorowanie płynno ci. Zgodnie z polityk
Subfunduszu, kierownictwo
Towarzystwa okre la limity płynno ci oraz dokonuje okresowej ich analizy.
Subfundusz inwestuje w składniki lokat o du ej płynno ci oraz składniki lokat, które nie s
przedmiotem obrotu na aktywnych rynkach i które charakteryzuj si nisk płynno ci . Istnieje
ryzyko, i Subfundusz mo e nie być w stanie zbyć w krótkim terminie składników lokat, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w warto ci odpowiadaj cej ich oszacowanej warto ci
godziwej, jak te mo e nie być w stanie podj ć odpowiednich działa w odpowiedzi na
zaistniałe okoliczno ci takie, jak na przykład podwy szenie ryzyka kredytowego emitenta.
W okresie obj tym sprawozdaniem finansowym Subfundusz nie zawieszał zbywania
jednostek uczestnictwa.
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NOTA-6 INSTRUMENTY
POCHODNE

NDF2907
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS AGROBIZNES
NOTA OBJA NIAJ CA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
Typ zaj tej
pozycji

KRÓTKA

Rodzaj instrumenty Cel otwarcia Warto ć
Warto ć przyszłych
pochodnego
pozycji
otwartej pozycji strumieni pieni znych

FORWARD
WALUTOWY

Zabezpieczen
ie pozycji
walutowej
funduszu

Suma płatno ci przy
rozliczeniu transakcji
terminowej typu Forward
jest równa co do warto ci
ró nicy pomi dzy cen
zawarcia transakcji i cen
zamkni cia b d
0
wyga ni cia transakcji

Terminy przyszłych
strumieni pieni nych

29/07/2010

Kwota b daca podstaw
przyszłych płatno ci

1 000 TYS. EUR

Termin zapadalno ci (wygasni cia)
instrumentu pochodnego

29/07/2010

Termin wykonania
instrumentu pochodnego

29/07/2010

NOTA OBJA NIAJ CA -TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU ŻUNDUSZU LUB DRUżIEJ STRONY DO ODKUPU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU SI FUNDUSZU LUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU
Transakcje przy zobowi zaniu si drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na fundusz praw własno ci i
ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na fundusz praw
własno ci i ryzyk

Warto ć na dzie bilansowy
30.06.2010 w tys. zł

Warto ć na dzie bilansowy
31.12.2009 w tys. zł

Transakcje przy zobowi zaniu si funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Nale no ci z tytułu papierów warto ciowych po yczonych od funduszu w trybie
przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
Zobowi zania z tytułu papierów wartosciowych po yczonych przez fundusz w
trybie przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS AGROBIZNES

(Nie dotyczy)

NOTA-8 I.ZACI GNI TE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu
udzielaj cego kredytu
(po yczki)

Siedziba

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH WYKORZYSTANIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU

Kwota kredytu/po yczki w chwili zaci gni cia
tys.

kwota w
walucie

jednostka

Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty
waluta

procentowy udział tys.
w aktywach

kwota w
walucie

jednostka

( NIE DOTYCZY)

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH UDZIELENIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU
Kwota kredytu/po yczki w chwili udzielenia

Siedziba
tys.

kwota w
walucie

jednostka

waluta

(NIE DOTYCZY)

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS AGROBIZNES
NOTA OBJA NIAJ CA - KREDYTY I PO YCZKI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warunki
oprocentowania
procentowy udział
w aktywach

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Warunki
oprocentowania
waluta

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

NOTA-9

I.WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostka

waluta

30.06.2010 waluta

31.12.2009

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walut sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie obcej
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie sprawozdania finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
Razem

w tys.
w tys.
w tys.
w tys.

EUR
EUR

21
4 835

EUR
EUR

3
1 827

w tys.
w tys.

EUR
EUR

5
1 166

EUR
EUR

1
445

w tys.
w tys.
w tys.

EUR
EUR

21
4 835
4 856

EUR
EUR

3
1 827
1 830

II. DODATNIE I UJEMNE RÓ NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
III. REDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZ DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010
Pozostałe pozycje bilansu s denominowane w złotych polskich
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS AGROBIZNES
NOTA OBJA NIAJ CA - WALUTY I RÓ NICE KURSOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

40

133

-

-

-

-

22

23

-

-

-

-

-

-

19

-

kurs w stosunku do
waluta
zł
4,1458 EUR

Warto ć zrealizowanego
NOTA-10 I.ZREALIZOWANY I
zysku (straty) ze zbycia
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA lokat w tys. za okres
LOKAT
01.01.2010 do 30.06.2010
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w
14
tym:
dłu ne papiery warto ciowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dłu ne papiery warto ciowe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2010 do
30.06.2010

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2009 do
31.12.2009

Warto ć zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys. za okres
01.01.2009 do 31.12.2009

172

64

353

-

-

-

-

-81
-

-29
-

31
-

35
-

Warto ć w okresie
sprawozdawczymw tys.

I. Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe

Żundusz nie dokonywał
dystrybucji dochodów

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT
Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS AGROBIZNES
NOTA OBJA NIAJ CA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warto ć w okresie
Udział w aktywach w
sprawozdawczym w tys. dniu wypłaty

I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów
niepublicznych:
Żundusz nie dokonywał dystrybucji przychodów

Udział w aktywach netto Wpływ na warto ć
w dniu wypłaty
aktywów w tys.

NOTA 11 - WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Cz

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS AGROBIZNES
NOTA OBJA NIAJ CA - KOSZTY ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

ć stała wynagrodzenia

Warto ć za okres od
01.01.2010 do 30.06.2010

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 31.12.2009
107

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 30.06.2009
50

21

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O
JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Warto ć aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Warto ć aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS AGROBIZNES
NOTA OBJA NIAJ CA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
30.06.2010

31.12.2009

31.12.2008

5 439

2 364

583

158,33

154,56

104,20

158,33
158,33

154,56
154,56

104,20
104,20

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
SUBFUNDUSZ
DWS AGROBIZNES
INFORMACJA DODATKOWA
1) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH DOTYCZ CYCH LAT
UBIEżŁYCH, UJ TYCH W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM ZA BIE CY
OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie
zarejestrowano znacz cych zdarze
dotycz cych lat ubiegłych uj tych w
sprawozdaniu finansowym za bie cy okres.
2) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST PIŁY PO DNIU
BILANSOWYM,
A
NIEUWZżL DNIONYCH
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
Po zako czeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2010 roku nie
wyst piły takie zdarzenie, które nie zostały uj te w sprawozdaniu finansowym.
3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJA NIENIE RÓ NIC, POMI DZY DANYMI
UJAWNIONYMI
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
I
W
PORÓWNYWALNYCH
DANYCH
ŻINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZ DZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI ŻINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły si ró nice pomi dzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
4) DOKONANE KOREKTY BŁ DÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY,
TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW ŻINANSOWYCH NA
SYTUACJ MAJATKOW I ŻINANSOW , PŁYNNO Ć ORAZ WYNIK Z
OPERACJI I RENTOWNO Ć SUBFUNDUSZU.
a) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki informowania
uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa
Subfunduszu.
Deutsche Bank Group
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b) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki zawieszenia w
dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa Subfunduszu.
c) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki nierozliczenia si
transakcji zawieranych przez Subfundusz.
5) KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI
Sprawozdanie Subfunduszu DWS Agrobiznes na dzie 30 czerwca 2010 roku
zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez Subfundusz w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Jednocze nie zwracamy uwag , e zgodnie z art. 40 pkt 2 ust.1 Statutu Funduszu
DWS Parasol SŻIO, Towarzystwo mo e podj ć decyzje o likwidacji Subfunduszu w
przypadku spadku warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych,
lub odpowiednio, w przypadku utrzymywania si
warto ci aktywów netto
Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych przez okres przekraczaj cy 3 miesi ce od
dnia rozpocz cia działalno ci przez Subfundusz. Na dzie sprawozdawczy warto ć
aktywów netto Subfunduszu wynosiła 5 439 tys.PLN. Intencj Towarzystwa jest
rozwijanie działalno ci Subfunduszu. Zdaniem Zarz du Towarzystwa nie istniej
okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci Subfunduszu w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
6) MAKSYMALNY POZIOM WYNAżRODZENIA ZA ZARZ DZANIE ŻUNDUSZAMI
INWESTYCYJNYMI OTWARTYMI B D CYMI PRZEDMIOTEM LOKAT
SUBFUNDUSZU
Maksymalna wysoko ć wynagrodzenia za zarz dzanie funduszami inwestycyjnymi
otwartymi b d cymi przedmiotem lokat Subfunduszu DWS Agrobiznes jest obliczana
w oparciu o warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa subfunduszu w danym
dniu wyceny i wynosi:
DWS Invest Global Agribusiness dla jednostek uczestnictwa kategorii LC – 1,50%
warto ci aktywów netto subfunduszu rocznie.
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DWS ROSJA SUBFUNDUSZ WYDZIELONY
W DWS PARASOL SPECJALISTYCZNYM
FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM
RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGL DU ORAZ RÓDROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

SKŁADNIKI LOKAT
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania maj ce siedzib za
granic

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ROSJA
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA żŁÓWNA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

8 555

30.06.2010
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

11 103

Procentowy udział Warto ć według
w aktywach
ceny nabycia w
ogółem
tys.

88,92%

7 976

31.12.2009
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

9 356

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

90,54%

TYTUŁY UCZESTNICTWA
EMITOWANE PRZEZ
ISTYTUCJE WSPÓLNEGO
INWESTOWANIA MAJ CE
Tytuły uczestnictwa

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
Nazwa emitenta emitenta

Aktywny rynek - rynek
regulowany

DWS RUSSIA

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ROSJA
ZESTAWIENIE LOKAT
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEżO INWESTOWANIA MAJ CE SIEDZIB ZA żRANIC
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY

GERMAN
STOCK
EXCHANGE

DWS RUSSIA

Luksemburg

Liczba

Warto ć według Warto ć na dzie
Procentowy
ceny nabycia w
bilansowy w tys.
udział w
tys.PLN
PLN
aktywach ogółem
14 354
8 555
11 103
88,92%
14 354

8 555

11 103

88,92%

14 354

8 555

11 103

88,92%

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ROSJA
BILANS
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

BILANS
Aktywa
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Nale no ci
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Zobowi zania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny
nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Liczba jednostek uczestnictwa
Warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa

30.06.2010

31.12.2009
12 486
1 358
25
11 103
125
12 361
10 164
50 171
-40 007
-351
-440

10 334
856
122
9 356
163
10 171
9 064
29 592
-20 528
-273
-209

89

-64

2 548

1 380

12 361

10 171

83 394,342
148,23

76 141,839
133,57

Bilans nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
finansowego.

ć sprawozdania

Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ROSJA
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
( w tysi cach złotych, z wyj tkiem wyniku z operacji przypadajacego na jednostk uczestnictwa )
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Ujemne saldo ró nic kursowych
Pozostałe
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w
tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wynik z operacji

Kategoria jednostek uczestnictwa
Wynik z operacji przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa

01.01.2010-30.06.2010
103
75
28
334
264
66
4
334
-231

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-30.06.2009

80
56
24
276
193
77
6
276
-196

29
17
12
103
63
38
2
103
-74

1 321

1 505

616

153
80

-64
124

-142
179

1 168
93
1 090

1 569
-359
1 309

758
-108
542

Wynik z operacji
przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa
14,66

Wynik z operacji
Wynik z operacji
przypadaj cy na jednostk przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa
uczestnictwa
52,88

27,27

Rachunek wyniku z operacji nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln
cz ć sprawozdania finansowego.
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ROSJA
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana warto ci aktywów netto
Warto ć aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

10 171
1 090
-231
153

981
1 309
-196
-64

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

1 168
1 090

1 569
1 309

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powi kszenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
Kategoria A
Kategoria I
Kategoria P
Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

1 100

7 881

20 579
20 579
0
0

28 343

-19 479
-19 479
0
0
2 190

-20 462

Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

12 361

10 171

rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Liczba jednostek uczestnictwa narastaj co od pocz tku
działalno ci funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

13 316

4 825

7 252,503
140 678,216
133 425,713
7 252,503

63 980,351
242 668,375
178 688,024
63 980,351

83 394,342
396 289,174
312 894,832
83 394,342

76 141,839
255 610,958
179 469,119
76 141,839

133,57

80,69

148,23

133,57

22,13%

65,53%

136,19
9/02/2010

71,04
20/01/2009

155,62
16/04/2010

139,31
23/12/2009

148,23
30/06/2010

133,57
31/12/2009

4,00%

4,00%

Zmiana warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
bie cego okresu sprawozdawczego
procentowa zmiana warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
minimalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
maksymalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
data wyceny
Procentowy udział kosztów funduszu w redniej warto ci
aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

9 190
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS ROSJA
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWO CI
1)

OPIS, W TYM:
A/

PRZYJ TE ZASADY RACHUNKOWO CI

Sprawozdanie finansowe Subfunduszu DWS Rosja obejmuj ce okres od 1 stycznia
2010 roku do 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci (Dz. U. z 2009 roku nr 152,
poz. 1223 z pó niejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra
Żinansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2007 r, nr.249, poz.1859).
Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1. Sprawozdanie finansowe sporz dza si w j zyku polskim i walucie
polskiej.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s w tys.
złotych, za wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
3. Na dzie bilansowy ustala si wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj cy:
a. Przychody z lokat netto – stanowi ce ró nic pomi dzy
przychodami z lokat i kosztami Subfunduszu netto,
b. Zrealizowany zysk/strat ze zbycia lokat i niezrealizowany
zysk/strat z wyceny lokat.
4. Jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje:
a. Zestawienie lokat,
b. Bilans,
c. Rachunek wyniku z operacji,
d. Zestawienie zmian w aktywach netto,
e. Noty obja niaj ce,
f. Informacj dodatkow ,
5. Sprawozdanie finansowe na dzie 30 czerwca 2010 roku obejmuje
nast puj ce dane porównywalne:
a. Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
b. Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2009 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2009 roku,
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c. Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres
sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009
roku.
Warto ci szacunkowe
Sporz dzanie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa dokonania
subiektywnych ocen, estymacji i przyj cia zało e wpływaj cych na stosowane
zasady rachunkowo ci oraz na prezentowane warto ci aktywów i pasywów oraz
kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane s w oparciu o dost pne dane
historyczne, dane mo liwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych
czynników uwa anych za wła ciwe w danych okoliczno ciach. Stanowi one
podstaw do oszacowania warto ci bilansowych aktywów i zobowi za , których nie
da si okre lić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny pochodz cej z aktywnego
rynku.
Szacunki i zało enia stanowi ce ich podstaw podlegaj okresowym przegl dom.
Korekty w szacunkach s rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany
szacunku, je eli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano
zmiany i okresach przyszłych, je li korekta wpływa zarówno na bie cy, jak i przyszłe
okresy.
Szacunki dokonane na dzie bilansowy uwzgl dniaj parametry z tego dnia i poziom
ryzyka na ten dzie . Bior c pod uwag zmienno ć otoczenia gospodarczego istnieje
niepewno ć w zakresie dokonanych szacunków.
Poni ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy
sporz dzeniu sprawozdania finansowego Subfunduszu.
Składniki lokat wyceniane w warto ci godziwej
Warto ć godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek ustalana
jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu b d przy zastosowaniu
innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny s okresowo
oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny s testowane i zatwierdzane
przed u yciem. W miar mo liwo ci w modelach wyceny wykorzystywane s
wył cznie dane mo liwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
kierownictwo musi korzystać z oszacowa . Zmiany przyj tych zało e i szacunków
mog mieć wpływ na wykazywane warto ci godziwe składników lokat.
Składniki lokat wyceniane metod zamortyzowanego kosztu oraz innymi
metodami
Na dzie 30 czerwca 2010 roku Subfundusz nie posiadał aktywów wycenionych w
sposób inny ni w oparciu o kurs ustalony na aktywnym rynku tj. metod
zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie warto ci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny.
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Ujmowanie w ksi gach rachunkowych informacji i operacji dotycz cych
Subfunduszu
1. Ksi gi Subfunduszu s prowadzone w walucie polskiej.
2. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
okresie, którego dotycz .
3. Zapisy w ksi gach rachunkowych Subfunduszu dokonywane s na
podstawie dowodów ksi gowych. Operacje dotycz ce poszczególnych
składników aktywów i pasywów Subfunduszu ujmuje si w ksi gach
rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.
4. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje si w
ksi gach rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy.
5. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po
momencie wyceny, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia
zawarcia transakcji w momencie wyceny, Towarzystwo ujmowało si w
dacie zawarcia umowy, ale uwzgl dnia w najbli szej wycenie aktywów
Subfunduszu i ustaleniu jego zobowi za . W poprzednim okresie
sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 maja 2009 roku,
moment wyceny wyznaczony był na godz.12:00. Od dnia 1 czerwca 2009
roku Towarzystwo dokonało zmiany i przesun ło ten moment na
godz.23:59. W okresie obj tym sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia 2010
roku do 30 czerwca 2010 roku, moment wyceny wyznaczony był przez
Towarzystwo na godz. 23:59.
6. Nabyte składniki portfela lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych
Subfunduszu według ceny nabycia, obejmuj cej prowizj maklersk .
Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje si według warto ci
równej zeru.
7. Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje si w
cenie nabycia wynikaj cej z ceny nabycia tych składników lokat
wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieni nych.
8. Dłu ne papiery warto ciowe ujmuje si w ksi gach rachunkowych według
warto ci ustalonej w stosunku do ich warto ci nominalnej ł cznie ze
skumulowanymi odsetkami.
9. Zysk lub strat ze zbycia składników lokat Subfunduszu wylicza si
metod ,,najdro sze sprzedaje si jako pierwsze’’, polegaj c na
przypisaniu sprzedanym składnikom najwy szej ceny nabycia danego
składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysoko ci
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, najwy szej bie cej warto ci ksi gowej.
10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje po yczek
papierów warto ciowych s wył czone spod zasady okre lonej w ppkt 9.
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11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje si transakcji zbycia i nabycia
danego składnika lokat, w pierwszej kolejno ci ujmuje si nabycie danego
składnika lokat.
12. Przysługuj ce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje
si w ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny
danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa
poboru.
13. Nale n dywidend od akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si w
ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych
akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa do
dywidendy.
14. Przysługuj ce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz
prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym
rynku ujmuje si w ksi gach rachunkowych w dniu nast pnym po dniu
ustalenia tych praw.
15. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w walucie, w której s
wyra one, a tak e w walucie polskiej, po przeliczeniu według redniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie
uj cia tych operacji w ksi gach rachunkowych Subfunduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksi g zmiany kapitału wpłaconego b d kapitału
wypłaconego jest dzie , w którym Subfundusz zbył b d odkupił jednostki
uczestnictwa. Na potrzeby okre lenia Warto ci Aktywów Netto na
Jednostk Uczestnictwa w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si
zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego,
zwi zanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Subfunduszu z tytułu ich odkupu
nast puje zgodnie z metod ŻIŻO.
18. W ksi gach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje si odsetki
naliczone od rodków pieni nych i papierów warto ciowych, stosuj c
zasad memoriałow .
19. Przychody z lokat obejmuj w szczególno ci odsetki, oraz dodatnie saldo
ró nic kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci oraz zobowi za w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek)
wyniku z operacji.
21. Nale no ci i zobowi zania Subfunduszu ujmowane s w kwocie
wymagaj cej zapłaty.
22. Koszty Subfunduszu obejmuj w szczególno ci ujemne saldo ró nic
kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci, oraz zobowi za w walutach obcych, a tak e koszty
limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
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23. Koszty Subfunduszu ujmowane s
w ksi gach w wysoko ci
przewidywanej. W przypadku kosztów operacyjnych tworzy si rezerw
na przewidywane wydatki. Płatno ci z tytułu kosztów operacyjnych
zmniejszaj
naliczon
rezerw . Uzgodnienie przewidywanych i
rzeczywistych kosztów nast puje w okresach miesi cznych.
24. Koszty, które dotycz całego Żunduszu DWS Parasol SFIO, obci aj
Subfundusz proporcjonalnie do udziału warto ci aktywów netto
Subfunduszu DWS Rosja w warto ci aktywów netto Żunduszu DWS
Parasol SFIO.
25. Na potrzeby okre lenia warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si zmian w kapitale
wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwi zanych z wpłatami lub
wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasad opisan w punkcie 16.
Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu
1. Wycena aktywów netto dokonywana jest w ka dym Dniu Wyceny, który
przypada w dniu, w którym odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
2. Aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania Subfunduszu ustala si
w dniu wyceny oraz na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego,
według wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, z zastrze eniem pkt
7 poni ej.
3. Warto ć godziw składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym
akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów
depozytowych, dłu nych papierów warto ciowych, instrumentów
pochodnych,
certyfikatów
inwestycyjnych,
tytułów
uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic i instrumentów rynku pieni nego Towarzystwo wyznaczało w
okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku w oparciu o
ostatnie, dost pne kursy o godz. 23.59 w Dniu Wyceny w nast puj cy
sposób:
a. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według
ostatniego dost pnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z
zastrze eniem,
e gdy wycena aktywów Subfunduszu
dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamkni cia, a w przypadku braku kursu zamkni cia - innej,
ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej jego odpowiednik,
za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten kurs albo warto ć z
Dnia Wyceny;
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b. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacz co
niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto adnej
transakcji - według ostatniego dost pnego w momencie
dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku,
skorygowanego
w
sposób
umo liwiaj cy
uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, zgodnie z
zasadami okre lonymi w ust. 4, z zastrze eniem, e gdy
wycena aktywów Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu
w dniu wyceny kursu zamkni cia, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten
kurs albo warto ć z uwzgl dnieniem istotnych zdarze
maj cych wpływ na ten kurs albo warto ć;
c. je eli Dzie Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania
transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dost pnego
w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni cia
ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umo liwiaj cy
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej,
zgodnie z pkt.4
4. W celu wiarygodnego oszacowania warto ci godziwej Subfundusz stosuje
nast puj ce powszechnie uznane metody estymacji, w szczególno ci:
a. Oszacowanie na podstawie oficjalnie wyliczonej przez dany
rynek ceny zamkni cia, lub
b. Oszacowanie na podstawie ostatnich najlepszych, dost pnych
ofert kupna i sprzeda y, przy czym nie jest mo liwe oparcie si
wył cznie na ofertach sprzeda y, lub
c. Oszacowanie na podstawie ceny nieró ni cego si istotnie
składnika lokat, ogłoszonej na aktywnym rynku, lub
d. Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i
porównania z emitentami o zbli onym profilu, których
instrumenty finansowe s notowane na aktywnym rynku, lub
e. Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów
pieni nych z uwzgl dnieniem prognozowanych przepływów
generowanych przez emitenta oraz warto ci rezydualnej, lub
f. Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.
5. W przypadku, gdy brak jest stałej mo liwo ci samodzielnego
pozyskiwania przez Subfundusz kursów stosowanych do wyznaczania
warto ci godziwej składników lokat notowanych na aktywnym rynku, a
istnieje mo liwo ć wykorzystywania przez Subfundusz kursów
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uzyskiwanych
od
wyspecjalizowanych,
niezale nych
jednostek
dokonuj cych wycen rynkowych, Subfundusz wykorzystuje te kursy.
6. Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach
aktywnych jest rynek, na którym w ci gu ostatniego miesi ca
kalendarzowego odnotowano najwi kszy redni wolumen obrotu tymi
składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest
dokonywany na koniec ka dego kolejnego miesi ca kalendarzowego.
7. Warto ć składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala si :
a. akcji - według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem zdarze
maj cych istotny wpływ na t warto ć, w szczególno ci w
oparciu o analiz sytuacji finansowej spółki i porównanie ze
spółkami o zbli onym profilu, których akcje s notowane na
rynku aktywnym,
b. praw do akcji - w oparciu o ostatni cen , po jakiej nabywano
papiery warto ciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej, powi kszon o warto ć rynkow prawa
poboru niezb dnego do ich obj cia w dniu wyga ni cia tego
prawa, a w przypadku, gdy zostały okre lone i podane do
publicznej wiadomo ci ró ne ceny emisyjne, w oparciu o
redni cen nabycia wa on liczb nabytych papierów
warto ciowych, z uwzgl dnieniem zmian warto ci tych
papierów, spowodowanych zdarzeniami maj cymi wpływ na
ich warto ć rynkow ,
c. praw poboru - według warto ci teoretycznej,
d. dłu ne papiery warto ciowe i depozyty w bankach krajowych
lub instytucjach kredytowych, w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza si
odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów
odsetkowych Subfunduszu,
e. dłu ne papiery warto ciowe z wbudowanymi instrumentami
pochodnymi – w warto ci godziwej, w szczególno ci w
przypadku dłu nych papierów warto ciowych z wbudowanymi
instrumentami pochodnymi opartymi o stopy procentowe lub
kursy walut – według zdyskontowanych przepływów
pieni nych, okre lonych z uwzgl dnieniem bie cej i
oczekiwanej warto ci instrumentów, o które jest oparty dany
instrument pochodny,
f. instrumenty rynku pieni nego oraz papiery warto ciowe
inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne nieb d ce dłu nymi
papierami warto ciowymi- według warto ci godziwej,
g. instrumenty pochodne - w warto ci godziwej, w szczególno ci
kontrakty terminowe na walut
- według rozlicze
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kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z
uwzgl dnieniem
wyceny
metoda
zdyskontowanych
przepływów pieni nych instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
h. opcje – według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem typu
instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu
pozostałego do wyga ni cia opcji, w tym w oparciu o wycen
dostarczan przez wystawc opcji, dokonywan według
uznanych metod, takich jak Monte Carlo, zmodyfikowany
model Black’a Scholes’a,
i. kontrakty terminowe – według stanu rozlicze kontrahentów
wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z uwzgl dnieniem
wyceny instrumentu bazowego oraz terminu wykonania
kontrakt,
j. jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły
uczestnictwa
emitowane
przez instytucje
wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic - według ostatniej
warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa, certyfikat
lub tytuł uczestnictwa dost pnej w Momencie Wyceny w Dniu
Wyceny, z uwzgl dnieniem istotnych zdarze maj cych wpływ
na t warto ć, które wyst piły w okresie od momentu ostatniej
publikacji tej warto ci do Dnia Wyceny;
8. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w
warto ci godziwej, do wysoko ci skorygowanej ceny nabycia - warto ć
godziwa wynikaj ca z ksi g rachunkowych stanowi, na dzie
przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia.
9. Nale no ci z tytułu udzielonej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych,
wycenia si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
10. Zobowi zania z tytułu otrzymanej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych, ustala
si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
11. Papiery warto ciowe nabyte przez Subfundusz przy zobowi zaniu si
drugiej strony do odkupu wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metod skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Zobowi zania z tytułu zbycia papierów warto ciowych, przy zobowi zaniu
si Subfunduszu do odkupu, wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy sprzeda y, metod korekty ró nicy pomi dzy cen odkupu a cen
sprzeda y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
13. Aktywa Subfunduszu oraz zobowi zania denominowane w walutach
obcych wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na
aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie s notowane na aktywnym rynku
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- w walucie, w której s denominowane. Aktywa Subfunduszu i jego
zobowi zania wykazuje si w walucie polskiej, po przeliczeniu według
ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski. Warto ć Aktywów Subfunduszu notowanych
lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
wylicza kursu, nale y okre lić w relacji do Euro.
14. rodki pieni ne oraz denominowane w złotych nale no ci i zobowi zania
wycenia si w walucie, w której s wyra one, a tak e w walucie polskiej
po przeliczeniu według redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzie , o którym mowa w pkt.3.
Ustalanie warto ci aktywów netto Subfunduszu
1. W Dniu Wyceny aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania ustala
si według stanów odpowiednio aktywów i zobowi za oraz kursów, cen i
warto ci okre lonych w Momencie Wyceny z bie cego Dnia Wyceny. W
okresie obejmuj cym sprawozdanie finansowe, od 1 stycznia do 30
czerwca 2010 roku Moment Wyceny był wyznaczony na godz. godz.
23.59.
2. Warto ć aktywów netto Subfunduszu jest równa warto ci wszystkich
aktywów Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowi zania
Subfunduszu w Dniu Wyceny.
3. Warto ć aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w
dniach, w których odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
4. Warto ć aktywów netto Subfunduszu na jednostk
uczestnictwa
Subfunduszu w Dniu Wyceny jest równa warto ci aktywów netto
Subfunduszu podzielonej przez liczb
Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu ustalon na podstawie Rejestru Uczestników Subfunduszu
w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.
5. Subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa Subfunduszu w Dniu
Wyceny po Cenie równej Warto ci Aktywów Netto na Jednostk
Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczonej zgodnie z zasad opisan , w
pkt.4.
2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWO CI
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku
Subfundusz nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowo ci.
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NOTA-2 NALE NO CI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
Pozostałe, w tym
Z tytułu wiadcze
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ROSJA
NOTA OBJA NIAJ CA- NALE NO CI ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
13
12
12

112
10
-

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowi zania:
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
z tytułu zobowi za wobec TŻI

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ROSJA
NOTA OBJA NIAJ CA - ZOBOWI ZANIA ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
1
78
46
4
42

0
123
40
5
35

NOTA-4 I.STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH
Waluta
BANKOWYCH I NA RACHUNKACH W
DOMACH MAKLERSKICH
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DZ BANK POLSKA S.A.

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

PLN
EUR
PLN

Waluta

Warto ć na 30.06.2010 w walucie I. STRUKTURA RODKÓW
sprawozdania finansowego w
PIENI NYCH NA RACHUNKACH Waluta
tys.
BANKOWYCH

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

95
3
1 250

1 358
95 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
13 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
1 250 DZ BANK POLSKA S.A.

II. REDNI W OKRESIE
Warto ć na 30.06.2010 w walucie SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
sprawozdania finansowego w
UTRZYMYWANYCH W CELU
tys.
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ROSJA
NOTA OBJA NIAJ CA - RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

1 358

53
311

EUR
PLN

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH

Warto ć na dzie
bilansowy w
walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty rodków pieni nych w
podziale na ich rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
terminowe w KDPW

-

3
1 345

Warto ć na dzie
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

-

Waluta

146
2
700

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH
III. Ekwiwalenty rodków
pieni nych w podziale na ich
rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
- terminowe w KDPW

856
146
10
700

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
w danej walucie w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

13 147
1 345 75

Warto ć na 30.06.2010 w walucie
sprawozdania finansowego w
tys.

PLN
EUR
PLN

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

856
PLN
EUR

846
2

846
10

Warto ć na dzie
Warto ć na
bilansowy w
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.
finansowego w tys.

-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS ROSJA
Nota 5 - Ryzyka
1) Poziom obci enia aktywów i zobowi za Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze
stopy procentowej
Ryzyko warto ci godziwej wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest z istnieniem
odwrotnej zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a warto ci
zerokuponowych papierów dłu nych, obligacji ze stałym kuponem lub warto ci
instrumentów dłu nych okre lonych w § 25 1.2 rozporz dzenia z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych z kuponem
opartym na stopie procentowej.
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie lokował aktywów w składniki obci
ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze stopy procentowej

one

b) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem przepływów rodków pieni nych
wynikaj cym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów rodków pieni nych wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest
z istnieniem zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a wielko ci przepływów
finansowych (kuponów) wynikaj cych z faktu posiadania zmiennokuponowych papierów
dłu nych.
Na dzie bilansowy 30 czerwca 2010 roku Subfundusz nie posiadał aktywów obci onych
ryzykiem przepływów rodków pieni nych wynikaj cym ze stopy procentowej.
2) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem kredytowym,
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) kwoty odzwierciedlaj ce maksymalne obci enie ryzykiem kredytowym na
dzie bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowi zków, przy czym w opisie nie uwzgl dnia si warto ci godziwych
dodatkowych zabezpiecze .
Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem kredytowym okre lony
jest przez procentowy udział papierów dłu nych Skarbu Pa stwa, przedsi biorstw,
depozytów bankowych, transakcji sprzeda y z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back)
oraz transakcji na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe
RAZEM:

Warto ć w tys.
PLN
1 250
1 250

Udział w
aktywach
10,01 %
10,01 %

b) wskazanie istniej cych przypadków znacz cej koncentracji ryzyka kredytowego
w poszczególnych kategoriach lokat
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Na dzie bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat o znacz cej koncentracji ryzyka
kredytowego przekraczaj cej 20% aktywów Subfunduszu.
3) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem walutowym, ze
wskazaniem
przypadków znacz cej
koncentracji ryzyka walutowego w
poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem walutowym okre lony jest
przez procentowy udział aktywów (papierów warto ciowych, instrumentów rynku pieni nego,
depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o
pozycj walutow uzyskan przez u ycie instrumentów pochodnych w aktywach subfunduszu.
Pozycja walutowa
Tytuły uczestnictwa nominowane w walutach
obcych
rodki pieni ne nominowane w walutach
obcych
RAZEM:

Udział w aktywach Subfunduszu
88,92 %
0,10%
89,02 %

4) Ryzyko płynno ci
Ryzyko płynno ci jest definiowane jako ryzyko, i Subfundusz nie b dzie w stanie
wygenerować dostatecznych rodków pieni nych niezb dnych do wykonania swoich
zobowi za w terminach ich wymagalno ci lub te zbycie aktywów nast pi na warunkach
istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, i jednostki uczestnictwa Subunduszu mog być odkupywane codziennie,
polityk Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu rodków pieni nych oraz
codzienne monitorowanie płynno ci. Zgodnie z polityk
Subfunduszu, kierownictwo
Towarzystwa okre la limity płynno ci oraz dokonuje okresowej ich analizy.
Subfundusz inwestuje w składniki lokat o du ej płynno ci oraz składniki lokat, które nie s
przedmiotem obrotu na aktywnych rynkach i które charakteryzuj si nisk płynno ci . Istnieje
ryzyko, i Subfundusz mo e nie być w stanie zbyć w krótkim terminie składników lokat, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w warto ci odpowiadaj cej ich oszacowanej warto ci
godziwej, jak te mo e nie być w stanie podj ć odpowiednich działa w odpowiedzi na
zaistniałe okoliczno ci takie, jak na przykład podwy szenie ryzyka kredytowego emitenta.
W okresie obj tym sprawozdaniem finansowym Subfundusz nie zawieszał zbywania
jednostek uczestnictwa.
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NOTA-6 INSTRUMENTY
POCHODNE

Typ zaj tej
pozycji

Rodzaj instrumenty Cel otwarcia Warto ć
Warto ć przyszłych
pochodnego
pozycji
otwartej pozycji strumieni pieni znych

Terminy przyszłych
strumieni pieni nych

(Nie dotyczy)

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ROSJA
NOTA OBJA NIAJ CA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
Kwota b daca podstaw
przyszłych płatno ci

Termin zapadalno ci (wygasni cia)
instrumentu pochodnego

Termin wykonania
instrumentu pochodnego

NOTA OBJA NIAJ CA -TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU ŻUNDUSZU LUB DRUżIEJ STRONY DO ODKUPU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU SI FUNDUSZU LUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU
Transakcje przy zobowi zaniu si drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na fundusz praw własno ci i
ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na fundusz praw
własno ci i ryzyk

Warto ć na dzie bilansowy
30.06.2010 w tys. zł

Warto ć na dzie bilansowy
31.12.2009 w tys. zł

Transakcje przy zobowi zaniu si funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Nale no ci z tytułu papierów warto ciowych po yczonych od funduszu w trybie
przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
Zobowi zania z tytułu papierów wartosciowych po yczonych przez fundusz w
trybie przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ROSJA

(Nie dotyczy)

NOTA-8 I.ZACI GNI TE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu
udzielaj cego kredytu
(po yczki)

Siedziba

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH WYKORZYSTANIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU

Kwota kredytu/po yczki w chwili zaci gni cia
tys.

kwota w
walucie

jednostka

Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty
waluta

procentowy udział tys.
w aktywach

kwota w
walucie

jednostka

( NIE DOTYCZY)

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH UDZIELENIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU
Kwota kredytu/po yczki w chwili udzielenia

Siedziba
tys.

kwota w
walucie

jednostka

waluta

(NIE DOTYCZY)

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ROSJA
NOTA OBJA NIAJ CA - KREDYTY I PO YCZKI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warunki
oprocentowania
procentowy udział
w aktywach

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Warunki
oprocentowania
waluta

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

NOTA-9

I.WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostka

waluta

30.06.2010 waluta

31.12.2009

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walut sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie obcej
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie sprawozdania finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
Razem

w tys.
w tys.
w tys.
w tys.

EUR
EUR

13
11 103

EUR
EUR

10
9 356

w tys.
w tys.

EUR
EUR

3
2 678

EUR
EUR

2
2 277

w tys.
w tys.
w tys.

EUR
EUR

13
11 103
11 116

EUR
EUR

10
9 356
9 366

II. DODATNIE I UJEMNE RÓ NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
III. REDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZ DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010
Pozostałe pozycje bilansu s denominowane w złotych polskich
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ROSJA
NOTA OBJA NIAJ CA - WALUTY I RÓ NICE KURSOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

80

93

-

-

124

-

-

359

-

-

-

-

-

-

77

-

kurs w stosunku do
waluta
zł
4,1458 EUR

Warto ć zrealizowanego
NOTA-10 I.ZREALIZOWANY I
zysku (straty) ze zbycia
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA lokat w tys. za okres
LOKAT
01.01.2010 do 30.06.2010
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w
153
tym:
dłu ne papiery warto ciowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dłu ne papiery warto ciowe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2010 do
30.06.2010

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2009 do
31.12.2009

Warto ć zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys. za okres
01.01.2009 do 31.12.2009

1 168

-64

1 569

-

-

-

-

-

-

-

-

Warto ć w okresie
sprawozdawczymw tys.

I. Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe

Żundusz nie dokonywał
dystrybucji dochodów

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT
Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ROSJA
NOTA OBJA NIAJ CA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warto ć w okresie
Udział w aktywach w
sprawozdawczym w tys. dniu wypłaty

I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów
niepublicznych:
Żundusz nie dokonywał dystrybucji przychodów

Udział w aktywach netto Wpływ na warto ć
w dniu wypłaty
aktywów w tys.

NOTA 11 - WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Cz
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ROSJA
NOTA OBJA NIAJ CA - KOSZTY ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

ć stała wynagrodzenia

Warto ć za okres od
01.01.2010 do 30.06.2010

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 31.12.2009
264

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 30.06.2009
193

63

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O
JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Warto ć aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Warto ć aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS ROSJA
NOTA OBJA NIAJ CA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
30.06.2010

31.12.2009

31.12.2008

12 361

10 171

981

148,23

133,57

80,69

148,23
148,23

133,57
133,57

80,69
80,69

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
SUBFUNDUSZ
DWS ROSJA
INFORMACJA DODATKOWA
1) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH DOTYCZ CYCH LAT
UBIEżŁYCH, UJ TYCH W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM ZA BIE CY
OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie
zarejestrowano znacz cych zdarze
dotycz cych lat ubiegłych uj tych w
sprawozdaniu finansowym za bie cy okres.
2) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST PIŁY PO DNIU
BILANSOWYM,
A
NIEUWZżL DNIONYCH
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
Po zako czeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2010 roku nie
wyst piły takie zdarzenie, które nie zostały uj te w sprawozdaniu finansowym.
3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJA NIENIE RÓ NIC, POMI DZY DANYMI
UJAWNIONYMI
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
I
W
PORÓWNYWALNYCH
DANYCH
ŻINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZ DZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI ŻINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły si ró nice pomi dzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
4) DOKONANE KOREKTY BŁ DÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY,
TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW ŻINANSOWYCH NA
SYTUACJ MAJATKOW I ŻINANSOW , PŁYNNO Ć ORAZ WYNIK Z
OPERACJI I RENTOWNO Ć SUBFUNDUSZU.
a) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki informowania
uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa
Subfunduszu.
Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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b) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki zawieszenia w
dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa Subfunduszu.
c) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki nierozliczenia si
transakcji zawieranych przez Subfundusz.
5) KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI
Sprawozdanie Subfunduszu DWS Rosja na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało
sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez Subfundusz w daj cej si
przewidzieć przyszło ci.
Jednocze nie zwracamy uwag , e zgodnie z art. 40 pkt 2 ust.1 Statutu Funduszu
DWS Parasol SŻIO, Towarzystwo mo e podj ć decyzje o likwidacji Subfunduszu w
przypadku spadku warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych,
lub odpowiednio, w przypadku utrzymywania si
warto ci aktywów netto
Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych przez okres przekraczaj cy 3 miesi ce od
dnia rozpocz cia działalno ci przez Subfundusz. Na dzie sprawozdawczy warto ć
aktywów netto Subfunduszu wynosiła 12 361 tys.PLN. Intencj Towarzystwa jest
rozwijanie działalno ci Subfunduszu. Zdaniem Zarz du Towarzystwa nie istniej
okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci Subfunduszu w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
6) MAKSYMALNY POZIOM WYNAżRODZENIA ZA ZARZ DZANIE ŻUNDUSZAMI
INWESTYCYJNYMI OTWARTYMI B D CYMI PRZEDMIOTEM LOKAT
SUBFUNDUSZU
Maksymalna wysoko ć wynagrodzenia za zarz dzanie funduszami inwestycyjnymi
otwartymi b d cymi przedmiotem lokat Subfunduszu DWS Rosja jest obliczana w
oparciu o warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa subfunduszu w danym
dniu wyceny i wynosi:
DWS Russia – 1,75% warto ci aktywów netto subfunduszu rocznie.

Deutsche Bank Group
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DWS TURCJA SUBFUNDUSZ WYDZIELONY
W DWS PARASOL SPECJALISTYCZNYM
FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM
RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGL DU ORAZ RÓDROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

SKŁADNIKI LOKAT
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania maj ce siedzib za
granic

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS TURCJA
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA żŁÓWNA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

11 434

30.06.2010
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

14 325

Procentowy udział Warto ć według
w aktywach
ceny nabycia w
ogółem
tys.

83,71%

4 748

31.12.2009
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

5 686

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

71,50%

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE
PRZEZ ISTYTUCJE WSPÓLNEGO
INWESTOWANIA MAJ CE SIEDZIB ZA
Rodzaj rynku
żRANIC
Tytuły uczestnictwa

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby
emitenta

Aktywny rynek - rynek regulowany

DWS TUERKEI
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS TURCJA
ZESTAWIENIE LOKAT
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEżO INWESTOWANIA MAJ CE SIEDZIB ZA żRANIC
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY

GERMANY STOCK
EXCHANGE
DWS TUERKEI

Luksemburg

Warto ć według Warto ć na dzie
Procentowy
ceny nabycia w
bilansowy w tys.
udział w aktywach
Liczba
tys.PLN
PLN
ogółem
17 700
11 434
14 325
83,71%
17 700

11 434

14 325

83,71%

17 700

11 434

14 325

83,71%

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS TURCJA
BILANS
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

BILANS
Aktywa
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Nale no ci
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Zobowi zania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat

30.06.2010

31.12.2009
17 113
2 733
55
14 325
179
16 934
14 255
45 884
-31 629
-212
-280

7 953
1 997
270
5 686
110
7 843
6 943
17 083
-10 140
-38
-73

68

35

Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

2 891

938

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

16 934

7 843

83 845,430
201,96

45 324,859
173,04

Liczba jednostek uczestnictwa
Warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa

Bilans nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
finansowego.

ć sprawozdania
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS TURCJA
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
( w tysi cach złotych, z wyj tkiem wyniku z operacji przypadajacego na jednostk uczestnictwa )
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Ujemne saldo ró nic kursowych
Pozostałe
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w
tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wynik z operacji

Kategoria jednostek uczestnictwa
Wynik z operacji przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-30.06.2009

111
79
32
318
265
48
5
318
-207

45
32
13
126
105
18
3
126
-81

9
4
5
40
18
21
1
40
-31

1 986

946

304

33
48

16
19

80
23

1 953
203
1 779

930
-95
865

224
26
273

Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
28,92

68,13

30,96

Rachunek wyniku z operacji nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
sprawozdania finansowego.

ć
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS TURCJA
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana warto ci aktywów netto
Warto ć aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

7 843
1 779
-207
33

458
865
-81
16

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

1 953
1 779

930
865

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powi kszenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

7 312

6 520

28 801

15 859

-21 489
9 091

-9 339
7 385

Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

16 934

7 843

rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Liczba jednostek uczestnictwa narastaj co od pocz tku
działalno ci funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

13 396

2 631

38 520,571
151 584,970
113 064,399
38 520,571

40 960,753
103 662,663
62 701,910
40 960,753

83 845,430
267 420,973
183 575,543
83 845,430

45 324,859
115 836,003
70 511,144
45 324,859

173,04

104,91

201,96

173,04

33,70%

64,94%

168,07
26/02/2010

100,20
21/01/2009

205,5
22/06/2010

177,36
12/10/2009

201,96
30/06/2010

173,04
31/12/2009

3,99%

3,99%

Zmiana warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
bie cego okresu sprawozdawczego
procentowa zmiana warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
minimalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
maksymalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
data wyceny
Procentowy udział kosztów funduszu w redniej warto ci
aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS TURCJA
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWO CI
1)

OPIS, W TYM:
A/

PRZYJ TE ZASADY RACHUNKOWO CI

Sprawozdanie finansowe Subfunduszu DWS Turcja obejmuj ce okres od 1 stycznia
2010 roku do 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci (Dz. U. z 2009 roku nr 152,
poz. 1223 z pó niejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra
Żinansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2007 r, nr.249, poz.1859).
Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1. Sprawozdanie finansowe sporz dza si w j zyku polskim i walucie
polskiej.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s w tys.
złotych, za wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
3. Na dzie bilansowy ustala si wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj cy:
a. Przychody z lokat netto – stanowi ce ró nic pomi dzy
przychodami z lokat i kosztami Subfunduszu netto,
b. Zrealizowany zysk/strat ze zbycia lokat i niezrealizowany
zysk/strat z wyceny lokat.
4. Jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje:
a. Zestawienie lokat,
b. Bilans,
c. Rachunek wyniku z operacji,
d. Zestawienie zmian w aktywach netto,
e. Noty obja niaj ce,
f. Informacj dodatkow ,
5. Sprawozdanie finansowe na dzie 30 czerwca 2010 roku obejmuje
nast puj ce dane porównywalne:
a. Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
b. Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2009 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
roku,
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c. Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres
sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009
roku.
Warto ci szacunkowe
Sporz dzanie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa dokonania
subiektywnych ocen, estymacji i przyj cia zało e wpływaj cych na stosowane
zasady rachunkowo ci oraz na prezentowane warto ci aktywów i pasywów oraz
kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane s w oparciu o dost pne dane
historyczne, dane mo liwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych
czynników uwa anych za wła ciwe w danych okoliczno ciach. Stanowi one
podstaw do oszacowania warto ci bilansowych aktywów i zobowi za , których nie
da si okre lić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny pochodz cej z aktywnego
rynku.
Szacunki i zało enia stanowi ce ich podstaw podlegaj okresowym przegl dom.
Korekty w szacunkach s rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany
szacunku, je eli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano
zmiany i okresach przyszłych, je li korekta wpływa zarówno na bie cy, jak i przyszłe
okresy.
Szacunki dokonane na dzie bilansowy uwzgl dniaj parametry z tego dnia i poziom
ryzyka na ten dzie . Bior c pod uwag zmienno ć otoczenia gospodarczego istnieje
niepewno ć w zakresie dokonanych szacunków.
Poni ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy
sporz dzeniu sprawozdania finansowego Subfunduszu.
Składniki lokat wyceniane w warto ci godziwej
Warto ć godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek ustalana
jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu b d przy zastosowaniu
innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny s okresowo
oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny s testowane i zatwierdzane
przed u yciem. W miar mo liwo ci w modelach wyceny wykorzystywane s
wył cznie dane mo liwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
kierownictwo musi korzystać z oszacowa . Zmiany przyj tych zało e i szacunków
mog mieć wpływ na wykazywane warto ci godziwe składników lokat.
Składniki lokat wyceniane metod zamortyzowanego kosztu oraz innymi
metodami
Na dzie 30 czerwca 2010 roku Subfundusz nie posiadał aktywów wycenionych w
sposób inny ni w oparciu o kurs ustalony na aktywnym rynku tj. metod
zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie warto ci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny.
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Ujmowanie w ksi gach rachunkowych informacji i operacji dotycz cych
Subfunduszu
1. Ksi gi Subfunduszu s prowadzone w walucie polskiej.
2. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
okresie, którego dotycz .
3. Zapisy w ksi gach rachunkowych Subfunduszu dokonywane s na
podstawie dowodów ksi gowych. Operacje dotycz ce poszczególnych
składników aktywów i pasywów Subfunduszu ujmuje si w ksi gach
rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.
4. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje si w
ksi gach rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy.
5. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po
momencie wyceny, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia
zawarcia transakcji w momencie wyceny, Towarzystwo ujmowało si w
dacie zawarcia umowy, ale uwzgl dnia w najbli szej wycenie aktywów
Subfunduszu i ustaleniu jego zobowi za . W poprzednim okresie
sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 maja 2009 roku,
moment wyceny wyznaczony był na godz.12:00. Od dnia 1 czerwca 2009
roku Towarzystwo dokonało zmiany i przesun ło ten moment na
godz.23:59. W okresie obj tym sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia 2010
roku do 30 czerwca 2010 roku, moment wyceny wyznaczony był przez
Towarzystwo na godz. 23:59.
6. Nabyte składniki portfela lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych
Subfunduszu według ceny nabycia, obejmuj cej prowizj maklersk .
Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje si według warto ci
równej zeru.
7. Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje si w
cenie nabycia wynikaj cej z ceny nabycia tych składników lokat
wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieni nych.
8. Dłu ne papiery warto ciowe ujmuje si w ksi gach rachunkowych według
warto ci ustalonej w stosunku do ich warto ci nominalnej ł cznie ze
skumulowanymi odsetkami.
9. Zysk lub strat ze zbycia składników lokat Subfunduszu wylicza si
metod ,,najdro sze sprzedaje si jako pierwsze’’, polegaj c na
przypisaniu sprzedanym składnikom najwy szej ceny nabycia danego
składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysoko ci
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, najwy szej bie cej warto ci ksi gowej.
10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje po yczek
papierów warto ciowych s wył czone spod zasady okre lonej w ppkt 9.
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11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje si transakcji zbycia i nabycia
danego składnika lokat, w pierwszej kolejno ci ujmuje si nabycie danego
składnika lokat.
12. Przysługuj ce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje
si w ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny
danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa
poboru.
13. Nale n dywidend od akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si w
ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych
akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa do
dywidendy.
14. Przysługuj ce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz
prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym
rynku ujmuje si w ksi gach rachunkowych w dniu nast pnym po dniu
ustalenia tych praw.
15. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w walucie, w której s
wyra one, a tak e w walucie polskiej, po przeliczeniu według redniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie
uj cia tych operacji w ksi gach rachunkowych Subfunduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksi g zmiany kapitału wpłaconego b d kapitału
wypłaconego jest dzie , w którym Subfundusz zbył b d odkupił jednostki
uczestnictwa. Na potrzeby okre lenia Warto ci Aktywów Netto na
Jednostk Uczestnictwa w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si
zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego,
zwi zanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Subfunduszu z tytułu ich odkupu
nast puje zgodnie z metod ŻIŻO.
18. W ksi gach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje si odsetki
naliczone od rodków pieni nych i papierów warto ciowych, stosuj c
zasad memoriałow .
19. Przychody z lokat obejmuj w szczególno ci odsetki, oraz dodatnie saldo
ró nic kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci oraz zobowi za w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek)
wyniku z operacji.
21. Nale no ci i zobowi zania Subfunduszu ujmowane s w kwocie
wymagaj cej zapłaty.
22. Koszty Subfunduszu obejmuj w szczególno ci ujemne saldo ró nic
kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci, oraz zobowi za w walutach obcych, a tak e koszty
limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
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23. Koszty Subfunduszu ujmowane s
w ksi gach w wysoko ci
przewidywanej. W przypadku kosztów operacyjnych tworzy si rezerw
na przewidywane wydatki. Płatno ci z tytułu kosztów operacyjnych
zmniejszaj
naliczon
rezerw . Uzgodnienie przewidywanych i
rzeczywistych kosztów nast puje w okresach miesi cznych.
24. Koszty, które dotycz całego Żunduszu DWS Parasol SFIO, obci aj
Subfundusz proporcjonalnie do udziału warto ci aktywów netto
Subfunduszu DWS Turcja w warto ci aktywów netto Żunduszu DWS
Parasol SFIO.
25. Na potrzeby okre lenia warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si zmian w kapitale
wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwi zanych z wpłatami lub
wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasad opisan w punkcie 16.
Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu
1. Wycena aktywów netto dokonywana jest w ka dym Dniu Wyceny, który
przypada w dniu, w którym odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
2. Aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania Subfunduszu ustala si
w dniu wyceny oraz na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego,
według wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, z zastrze eniem pkt
7 poni ej.
3. Warto ć godziw składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym
akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów
depozytowych, dłu nych papierów warto ciowych, instrumentów
pochodnych,
certyfikatów
inwestycyjnych,
tytułów
uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic i instrumentów rynku pieni nego Towarzystwo wyznaczało w
okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku w oparciu o
ostatnie, dost pne kursy o godz. 23.59 w Dniu Wyceny w nast puj cy
sposób:
a. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według
ostatniego dost pnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z
zastrze eniem,
e gdy wycena aktywów Subfunduszu
dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamkni cia, a w przypadku braku kursu zamkni cia - innej,
ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej jego odpowiednik,
za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten kurs albo warto ć z
Dnia Wyceny;
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b. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacz co
niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto adnej
transakcji - według ostatniego dost pnego w momencie
dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku,
skorygowanego
w
sposób
umo liwiaj cy
uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, zgodnie z
zasadami okre lonymi w ust. 4, z zastrze eniem, e gdy
wycena aktywów Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu
w dniu wyceny kursu zamkni cia, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten
kurs albo warto ć z uwzgl dnieniem istotnych zdarze
maj cych wpływ na ten kurs albo warto ć;
c. je eli Dzie Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania
transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dost pnego
w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni cia
ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umo liwiaj cy
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej,
zgodnie z pkt.4
4. W celu wiarygodnego oszacowania warto ci godziwej Subfundusz stosuje
nast puj ce powszechnie uznane metody estymacji, w szczególno ci:
a. Oszacowanie na podstawie oficjalnie wyliczonej przez dany
rynek ceny zamkni cia, lub
b. Oszacowanie na podstawie ostatnich najlepszych, dost pnych
ofert kupna i sprzeda y, przy czym nie jest mo liwe oparcie si
wył cznie na ofertach sprzeda y, lub
c. Oszacowanie na podstawie ceny nieró ni cego si istotnie
składnika lokat, ogłoszonej na aktywnym rynku, lub
d. Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i
porównania z emitentami o zbli onym profilu, których
instrumenty finansowe s notowane na aktywnym rynku, lub
e. Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów
pieni nych z uwzgl dnieniem prognozowanych przepływów
generowanych przez emitenta oraz warto ci rezydualnej, lub
f. Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.
5. W przypadku, gdy brak jest stałej mo liwo ci samodzielnego
pozyskiwania przez Subfundusz kursów stosowanych do wyznaczania
warto ci godziwej składników lokat notowanych na aktywnym rynku, a
istnieje mo liwo ć wykorzystywania przez Subfundusz kursów
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uzyskiwanych
od
wyspecjalizowanych,
niezale nych
jednostek
dokonuj cych wycen rynkowych, Subfundusz wykorzystuje te kursy.
6. Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach
aktywnych jest rynek, na którym w ci gu ostatniego miesi ca
kalendarzowego odnotowano najwi kszy redni wolumen obrotu tymi
składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest
dokonywany na koniec ka dego kolejnego miesi ca kalendarzowego.
7. Warto ć składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala si :
a. akcji - według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem zdarze
maj cych istotny wpływ na t warto ć, w szczególno ci w
oparciu o analiz sytuacji finansowej spółki i porównanie ze
spółkami o zbli onym profilu, których akcje s notowane na
rynku aktywnym,
b. praw do akcji - w oparciu o ostatni cen , po jakiej nabywano
papiery warto ciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej, powi kszon o warto ć rynkow prawa
poboru niezb dnego do ich obj cia w dniu wyga ni cia tego
prawa, a w przypadku, gdy zostały okre lone i podane do
publicznej wiadomo ci ró ne ceny emisyjne, w oparciu o
redni cen nabycia wa on liczb nabytych papierów
warto ciowych, z uwzgl dnieniem zmian warto ci tych
papierów, spowodowanych zdarzeniami maj cymi wpływ na
ich warto ć rynkow ,
c. praw poboru - według warto ci teoretycznej,
d. dłu ne papiery warto ciowe i depozyty w bankach krajowych
lub instytucjach kredytowych, w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza si
odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów
odsetkowych Subfunduszu,
e. dłu ne papiery warto ciowe z wbudowanymi instrumentami
pochodnymi – w warto ci godziwej, w szczególno ci w
przypadku dłu nych papierów warto ciowych z wbudowanymi
instrumentami pochodnymi opartymi o stopy procentowe lub
kursy walut – według zdyskontowanych przepływów
pieni nych, okre lonych z uwzgl dnieniem bie cej i
oczekiwanej warto ci instrumentów, o które jest oparty dany
instrument pochodny,
f. instrumenty rynku pieni nego oraz papiery warto ciowe
inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne nieb d ce dłu nymi
papierami warto ciowymi- według warto ci godziwej,
g. instrumenty pochodne - w warto ci godziwej, w szczególno ci
kontrakty terminowe na walut
- według rozlicze
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kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z
uwzgl dnieniem
wyceny
metoda
zdyskontowanych
przepływów pieni nych instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
h. opcje – według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem typu
instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu
pozostałego do wyga ni cia opcji, w tym w oparciu o wycen
dostarczan przez wystawc opcji, dokonywan według
uznanych metod, takich jak Monte Carlo, zmodyfikowany
model Black’a Scholes’a,
i. kontrakty terminowe – według stanu rozlicze kontrahentów
wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z uwzgl dnieniem
wyceny instrumentu bazowego oraz terminu wykonania
kontrakt,
j. jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły
uczestnictwa
emitowane
przez instytucje
wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic - według ostatniej
warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa, certyfikat
lub tytuł uczestnictwa dost pnej w Momencie Wyceny w Dniu
Wyceny, z uwzgl dnieniem istotnych zdarze maj cych wpływ
na t warto ć, które wyst piły w okresie od momentu ostatniej
publikacji tej warto ci do Dnia Wyceny;
8. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w
warto ci godziwej, do wysoko ci skorygowanej ceny nabycia - warto ć
godziwa wynikaj ca z ksi g rachunkowych stanowi, na dzie
przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia.
9. Nale no ci z tytułu udzielonej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych,
wycenia si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
10. Zobowi zania z tytułu otrzymanej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych, ustala
si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
11. Papiery warto ciowe nabyte przez Subfundusz przy zobowi zaniu si
drugiej strony do odkupu wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metod skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Zobowi zania z tytułu zbycia papierów warto ciowych, przy zobowi zaniu
si Subfunduszu do odkupu, wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy sprzeda y, metod korekty ró nicy pomi dzy cen odkupu a cen
sprzeda y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
13. Aktywa Subfunduszu oraz zobowi zania denominowane w walutach
obcych wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na
aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie s notowane na aktywnym rynku
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- w walucie, w której s denominowane. Aktywa Subfunduszu i jego
zobowi zania wykazuje si w walucie polskiej, po przeliczeniu według
ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski. Warto ć Aktywów Subfunduszu notowanych
lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
wylicza kursu, nale y okre lić w relacji do Euro.
14. rodki pieni ne oraz denominowane w złotych nale no ci i zobowi zania
wycenia si w walucie, w której s wyra one, a tak e w walucie polskiej
po przeliczeniu według redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzie , o którym mowa w pkt.3.
Ustalanie warto ci aktywów netto Subfunduszu
1. W Dniu Wyceny aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania ustala
si według stanów odpowiednio aktywów i zobowi za oraz kursów, cen i
warto ci okre lonych w Momencie Wyceny z bie cego Dnia Wyceny. W
okresie obejmuj cym sprawozdanie finansowe, od 1 stycznia do 30
czerwca 2010 roku Moment Wyceny był wyznaczony przez Towarzystwo
na godz. 23.59.
2. Warto ć aktywów netto Subfunduszu jest równa warto ci wszystkich
aktywów Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowi zania
Subfunduszu w Dniu Wyceny.
3. Warto ć aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w
dniach, w których odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
4. Warto ć aktywów netto Subfunduszu na jednostk
uczestnictwa
Subfunduszu w Dniu Wyceny jest równa warto ci aktywów netto
Subfunduszu podzielonej przez liczb
Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu ustalon na podstawie Rejestru Uczestników Subfunduszu
w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.
5. Subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa Subfunduszu w Dniu
Wyceny po Cenie równej Warto ci Aktywów Netto na Jednostk
Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczonej zgodnie z zasad opisan , w
pkt.4.
2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWO CI
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku
Subfundusz nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowo ci.
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NOTA-2 NALE NO CI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
Pozostałe, wtym
Z tytułu wiadcze

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS TURCJA
NOTA OBJA NIAJ CA- NALE NO CI ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
39
16
16

264
6
-

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowi zania:
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
z tytułu zobowi za wobec TŻI
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS TURCJA
NOTA OBJA NIAJ CA - ZOBOWI ZANIA ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
9
107
63
11
52

14
75
21
2
19

NOTA-4 I.STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH
Waluta
BANKOWYCH I NA RACHUNKACH W
DOMACH MAKLERSKICH
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DZ BANK POLSKA S.A.
BANK PEKAO S.A.

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

PLN
EUR
PLN
PLN

Waluta

Warto ć na 30.06.2010 w walucie I. STRUKTURA RODKÓW
sprawozdania finansowego w
PIENI NYCH NA RACHUNKACH Waluta
tys.
BANKOWYCH

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

279
1
1 950
500

2 733
279
4
1 950
500

2 733

365
37

PLN
EUR

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH

Warto ć na dzie
bilansowy w
walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty rodków pieni nych w
podziale na ich rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
terminowe w KDPW

-

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DZ BANK POLSKA S.A.
BANK PEKAO S.A.

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
Warto ć na 30.06.2010 w walucie
RODKÓW PIENI NYCH
sprawozdania finansowego w
UTRZYMYWANYCH W CELU
tys.
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS TURCJA
NOTA OBJA NIAJ CA - RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

2 729
1

Warto ć na dzie
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

-

Waluta

386
3
1 000
600

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH
III. Ekwiwalenty rodków
pieni nych w podziale na ich
rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
- terminowe w KDPW

1 997
386
11
1 000
600

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

2 729 91
4 23

Warto ć na 30.06.2010 w walucie
sprawozdania finansowego w
tys.

PLN
EUR
PLN
PLN

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

1 997
PLN
EUR

1 986
3

1 986
11

Warto ć na dzie
Warto ć na
bilansowy w
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
walucie
w danej walucie w tys.
sprawozdania
sprawozdania
finansowego w tys.
finansowego w tys.

-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS TURCJA
Nota 5 - Ryzyka
1) Poziom obci enia aktywów i zobowi za Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze
stopy procentowej
Ryzyko warto ci godziwej wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest z istnieniem
odwrotnej zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a warto ci
zerokuponowych papierów dłu nych, obligacji ze stałym kuponem lub warto ci
instrumentów dłu nych okre lonych w § 25 1.2 rozporz dzenia z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych z kuponem
opartym na stopie procentowej.
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie lokował aktywów w składniki obci
ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze stopy procentowej

one

b) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem przepływów rodków pieni nych
wynikaj cym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów rodków pieni nych wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest
z istnieniem zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a wielko ci przepływów
finansowych (kuponów) wynikaj cych z faktu posiadania zmiennokuponowych papierów
dłu nych.
Na dzie bilansowy 30 czerwca 2010 roku Subfundusz nie posiadał aktywów obci onych
ryzykiem przepływów rodków pieni nych wynikaj cym ze stopy procentowej.
2) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem kredytowym,
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) kwoty odzwierciedlaj ce maksymalne obci enie ryzykiem kredytowym na
dzie bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowi zków, przy czym w opisie nie uwzgl dnia si warto ci godziwych
dodatkowych zabezpiecze .
Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem kredytowym okre lony
jest przez procentowy udział papierów dłu nych Skarbu Pa stwa, przedsi biorstw,
depozytów bankowych, transakcji sprzeda y z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back)
oraz transakcji na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych
Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe
RAZEM:

Warto ć w tys.
PLN
2 450
2 450

Udział w
aktywach
14,32 %
14,32 %

b) wskazanie istniej cych przypadków znacz cej koncentracji ryzyka kredytowego
w poszczególnych kategoriach lokat
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Na dzie bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat o znacz cej koncentracji ryzyka
kredytowego przekraczaj cej 20% aktywów Subfunduszu.
3) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem walutowym, ze
wskazaniem
przypadków znacz cej
koncentracji ryzyka walutowego w
poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem walutowym okre lony jest
przez procentowy udział aktywów (papierów warto ciowych, instrumentów rynku pieni nego,
depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o
pozycj walutow uzyskan przez u ycie instrumentów pochodnych w aktywach subfunduszu.
Pozycja walutowa
Tytuły uczestnictwa nominowane w walutach
obcych
rodki pieni ne nominowane w walutach
obcych
RAZEM:

Udział w aktywach Subfunduszu
83,71 %
0,02%
83,73 %

4) Ryzyko płynno ci
Ryzyko płynno ci jest definiowane jako ryzyko, i Subfundusz nie b dzie w stanie
wygenerować dostatecznych rodków pieni nych niezb dnych do wykonania swoich
zobowi za w terminach ich wymagalno ci lub te zbycie aktywów nast pi na warunkach
istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, i jednostki uczestnictwa Subunduszu mog być odkupywane codziennie,
polityk Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu rodków pieni nych oraz
codzienne monitorowanie płynno ci. Zgodnie z polityk
Subfunduszu, kierownictwo
Towarzystwa okre la limity płynno ci oraz dokonuje okresowej ich analizy.
Subfundusz inwestuje w składniki lokat o du ej płynno ci oraz składniki lokat, które nie s
przedmiotem obrotu na aktywnych rynkach i które charakteryzuj si nisk płynno ci . Istnieje
ryzyko, i Subfundusz mo e nie być w stanie zbyć w krótkim terminie składników lokat, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w warto ci odpowiadaj cej ich oszacowanej warto ci
godziwej, jak te mo e nie być w stanie podj ć odpowiednich działa w odpowiedzi na
zaistniałe okoliczno ci takie, jak na przykład podwy szenie ryzyka kredytowego emitenta.
W okresie obj tym sprawozdaniem finansowym Subfundusz nie zawieszał zbywania
jednostek uczestnictwa.
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NOTA-6 INSTRUMENTY
POCHODNE

Typ zaj tej
pozycji

Rodzaj instrumenty Cel otwarcia Warto ć
Warto ć przyszłych
pochodnego
pozycji
otwartej pozycji strumieni pieni znych

Terminy przyszłych
strumieni pieni nych

(Nie dotyczy)

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS TURCJA
NOTA OBJA NIAJ CA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
Kwota b daca podstaw
przyszłych płatno ci

Termin zapadalno ci (wygasni cia)
instrumentu pochodnego

Termin wykonania
instrumentu pochodnego

NOTA OBJA NIAJ CA -TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU ŻUNDUSZU LUB DRUżIEJ STRONY DO ODKUPU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU SI FUNDUSZU LUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU
Transakcje przy zobowi zaniu si drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na fundusz praw własno ci i
ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na fundusz praw
własno ci i ryzyk

Warto ć na dzie bilansowy
30.06.2010 w tys. zł

Warto ć na dzie bilansowy
31.12.2009 w tys. zł

Transakcje przy zobowi zaniu si funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Nale no ci z tytułu papierów warto ciowych po yczonych od funduszu w trybie
przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
Zobowi zania z tytułu papierów wartosciowych po yczonych przez fundusz w
trybie przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS TURCJA

(Nie dotyczy)

NOTA-8 I.ZACI GNI TE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu
udzielaj cego kredytu
(po yczki)

Siedziba

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH WYKORZYSTANIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU

Kwota kredytu/po yczki w chwili zaci gni cia
tys.

kwota w
walucie

jednostka

Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty
waluta

procentowy udział tys.
w aktywach

kwota w
walucie

jednostka

( NIE DOTYCZY)

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH UDZIELENIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU
Kwota kredytu/po yczki w chwili udzielenia

Siedziba
tys.

kwota w
walucie

jednostka

waluta

(NIE DOTYCZY)
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS TURCJA
NOTA OBJA NIAJ CA - KREDYTY I PO YCZKI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warunki
oprocentowania
procentowy udział
w aktywach

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Warunki
oprocentowania
waluta

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

NOTA-9

I.WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostka

waluta

30.06.2010 waluta

31.12.2009

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walut sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie obcej
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie sprawozdania finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
Razem

w tys.
w tys.
w tys.
w tys.

EUR
EUR

4
14 325

EUR
EUR

11
5 686

w tys.
w tys.

EUR
EUR

1
3 455

EUR
EUR

3
1 384

w tys.
w tys.
w tys.

EUR
EUR

4
14 325
14 329

EUR
EUR

11
5 686
5 697

II. DODATNIE I UJEMNE RÓ NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
III. REDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZ DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010
Pozostałe pozycje bilansu s denominowane w złotych polskich
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS TURCJA
NOTA OBJA NIAJ CA - WALUTY I RÓ NICE KURSOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

48

203

-

-

19

-

-

94

-

-

-

-

-

-

18

1

kurs w stosunku do
waluta
zł
4,1458 EUR

Warto ć zrealizowanego
NOTA-10 I.ZREALIZOWANY I
zysku (straty) ze zbycia
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA lokat w tys. za okres
LOKAT
01.01.2010 do 30.06.2010
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w
33
tym:
dłu ne papiery warto ciowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dłu ne papiery warto ciowe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2010 do
30.06.2010

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2009 do
31.12.2009

Warto ć zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys. za okres
01.01.2009 do 31.12.2009

1 953

16

930

-

-

-

-

-

-

-

-

Warto ć w okresie
sprawozdawczymw tys.

I. Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe

Żundusz nie dokonywał
dystrybucji dochodów

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT
Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS TURCJA
NOTA OBJA NIAJ CA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warto ć w okresie
Udział w aktywach w
sprawozdawczym w tys. dniu wypłaty

I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów
niepublicznych:
Żundusz nie dokonywał dystrybucji przychodów

Udział w aktywach netto Wpływ na warto ć
w dniu wypłaty
aktywów w tys.

NOTA 11 - WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Cz
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS TURCJA
NOTA OBJA NIAJ CA - KOSZTY ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

ć stała wynagrodzenia

Warto ć za okres od
01.01.2010 do 30.06.2010

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 31.12.2009
265

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 30.06.2009
105

18

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O
JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Warto ć aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Warto ć aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS TURCJA
NOTA OBJA NIAJ CA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
30.06.2010

31.12.2009

31.12.2008

16 934

7 843

458

201,96

173,04

104,91

201,96
201,96

173,04
173,04

104,91
104,91

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
SUBFUNDUSZ
DWS TURCJA
INFORMACJA DODATKOWA
1) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH DOTYCZ CYCH LAT
UBIEżŁYCH, UJ TYCH W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM ZA BIE CY
OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie
zarejestrowano znacz cych zdarze
dotycz cych lat ubiegłych uj tych w
sprawozdaniu finansowym za bie cy okres.
2) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST PIŁY PO DNIU
BILANSOWYM,
A
NIEUWZżL DNIONYCH
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
Po zako czeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2010 roku nie
wyst piły takie zdarzenie, które nie zostały uj te w sprawozdaniu finansowym.
3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJA NIENIE RÓ NIC, POMI DZY DANYMI
UJAWNIONYMI
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
I
W
PORÓWNYWALNYCH
DANYCH
ŻINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZ DZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI ŻINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły si ró nice pomi dzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
4) DOKONANE KOREKTY BŁ DÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY,
TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW ŻINANSOWYCH NA
SYTUACJ MAJATKOW I ŻINANSOW , PŁYNNO Ć ORAZ WYNIK Z
OPERACJI I RENTOWNO Ć SUBFUNDUSZU.
a) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki informowania
uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa
Subfunduszu.
Deutsche Bank Group
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b) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki zawieszenia w
dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa Subfunduszu.
c) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki nierozliczenia si
transakcji zawieranych przez Subfundusz.
5) KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI
Sprawozdanie Subfunduszu DWS Turcja na dzie 30 czerwca 2010 roku zostało
sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez Subfundusz w daj cej si
przewidzieć przyszło ci.
Jednocze nie zwracamy uwag , e zgodnie z art. 40 pkt 2 ust.1 Statutu Funduszu
DWS Parasol SŻIO, Towarzystwo mo e podj ć decyzje o likwidacji Subfunduszu w
przypadku spadku warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych,
lub odpowiednio, w przypadku utrzymywania si
warto ci aktywów netto
Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych przez okres przekraczaj cy 3 miesi ce od
dnia rozpocz cia działalno ci przez Subfundusz. Na dzie sprawozdawczy warto ć
aktywów netto Subfunduszu wynosiła 16 934 tys. PLN. Intencj Towarzystwa jest
rozwijanie działalno ci Subfunduszu. Zdaniem Zarz du Towarzystwa nie istniej
okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci Subfunduszu w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
6) MAKSYMALNY POZIOM WYNAżRODZENIA ZA ZARZ DZANIE ŻUNDUSZAMI
INWESTYCYJNYMI OTWARTYMI B D CYMI PRZEDMIOTEM LOKAT
SUBFUNDUSZU
Maksymalna wysoko ć wynagrodzenia za zarz dzanie funduszami inwestycyjnymi
otwartymi b d cymi przedmiotem lokat Subfunduszu DWS Turcja jest obliczana w
oparciu o warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa subfunduszu w danym
dniu wyceny i wynosi:
DWS Turkei dla jednostek uczestnictwa kategorii LC – 1,75% warto ci aktywów netto
subfunduszu rocznie.
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DWS INDIE I CHINY SUBFUNDUSZ WYDZIELONY
W DWS PARASOL SPECJALISTYCZNYM
FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM
RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGL DU ORAZ RÓDROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

SKŁADNIKI LOKAT
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania maj ce siedzib za
granic
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS INDIE I CHINY
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA żŁÓWNA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

12 350

30.06.2010
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

15 500

Procentowy udział Warto ć według
w aktywach
ceny nabycia w
ogółem
tys.

89,43%

10 463

31.12.2009
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

11 941

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

80,36%

TYTUŁY UCZESTNICTWA
EMITOWANE PRZEZ ISTYTUCJE
WSPÓLNEGO INWESTOWANIA
Rodzaj rynku
MAJ CE SIEDZIB ZA żRANIC
Tytuły uczestnictwa

Nazwa rynku

Kraj siedziby
Nazwa emitenta emitenta

Aktywny rynek - rynek regulowany

Liczba

Warto ć według Warto ć na dzie
Procentowy
ceny nabycia w
bilansowy w tys.
udział w
tys.PLN
PLN
aktywach ogółem
14 088
12 350
15 500
89,43%
14 088

12 350

15 500

89,43%

AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY

GERMAN
STOCK
EXCHANGE

DWS INDIA

Luksemburg

963

5 204

6 877

39,68%

DWS INVEST CHINESE EQUITY- AKTYWNY RYNEK - RYNEK
LC
REGULOWANY

GERMAN
STOCK
EXCHANGE

DWS INVEST
CHINESE
EQUITY-LC

Luksemburg

13 125

7 146

8 623

49,75%

DWS INDIA
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS INDIE I CHINY
ZESTAWIENIE LOKAT
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEżO INWESTOWANIA MAJ CE SIEDZIB ZA żRANIC
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS INDIE I CHINY
BILANS
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

BILANS
Aktywa
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Nale no ci
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Zobowi zania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat

30.06.2010

31.12.2009
17 332
1 767
65
15 500
335
16 997
13 950
42 534
-28 584
-104
-309

14 859
2 683
235
5 587
6 354
346
14 513
12 910
29 459
-16 549
124
-87

205

211

Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

3 151

1 479

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

16 997

14 513

83 701,131
203,06

78 443,956
185,01

Liczba jednostek uczestnictwa
Warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa

Bilans nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
finansowego.

ć sprawozdania
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS INDIE I CHINY
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
( w tysi cach złotych, z wyj tkiem wyniku z operacji przypadajacego na jednostk uczestnictwa )
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Ujemne saldo ró nic kursowych
Pozostałe
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w
tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wynik z operacji

Kategoria jednostek uczestnictwa
Wynik z operacji przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-30.06.2009

115
84
31
337
308
25
4
0
337
-222

142
66
29
47
253
247
6
0
253
-111

24
14
10
67
54
11
2
0
67
-43

1 666

1 446

643

-6
12

17
-134

-28
5

1 672
123
1 444

1 429
-386
1 335

671
63
600

Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
18,05

59,91

46,69

Rachunek wyniku z operacji nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
sprawozdania finansowego.

ć
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS INDIE I CHINY
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana warto ci aktywów netto
Warto ć aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

14 513
1 444
-222
-6

677
1 335
-111
17

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

1 672
1 444

1 429
1 335

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powi kszenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

1 040

12 501

13 075

28 021

-12 035
2 484

-15 520
13 836

Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

16 997

14 513

rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Liczba jednostek uczestnictwa narastaj co od pocz tku
działalno ci funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

15 543

6 159

5 257,171
69 867,846
64 610,675
5 257,171

73 031,982
170 343,417
97 311,435
73 031,982

83 701,131
253 741,186
170 040,055
83 701,131

78 443,956
183 873,336
105 429,380
78 443,956

185,01

125,10

203,06

185,01

19,67%

47,89%

172,16
02/02/2010

123,87
09/01/2009

205,03
28/06/2010

186,31
29/12/2009

203,06
30/06/2010

185,01
31/12/2009

4,00%

4,01%

Zmiana warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
bie cego okresu sprawozdawczego
procentowa zmiana warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
minimalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
maksymalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
data wyceny
Procentowy udział kosztów funduszu w redniej warto ci
aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS INDIE I CHINY
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWO CI
1)

OPIS, W TYM:
A/

PRZYJ TE ZASADY RACHUNKOWO CI

Sprawozdanie finansowe Subfunduszu DWS Indie i Chiny obejmuj ce okres od 1
stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci (Dz. U. z 2009
roku nr 152, poz. 1223 z pó niejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporz dzeniem
Ministra Żinansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2007 r, nr.249, poz.1859).
Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1. Sprawozdanie finansowe sporz dza si w j zyku polskim i walucie
polskiej.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s w tys.
złotych, za wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
3. Na dzie bilansowy ustala si wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj cy:
a. Przychody z lokat netto – stanowi ce ró nic pomi dzy
przychodami z lokat i kosztami Subfunduszu netto,
b. Zrealizowany zysk/strat ze zbycia lokat i niezrealizowany
zysk/strat z wyceny lokat.
4. Jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje:
a. Zestawienie lokat,
b. Bilans,
c. Rachunek wyniku z operacji,
d. Zestawienie zmian w aktywach netto,
e. Noty obja niaj ce,
f. Informacj dodatkow ,
5. Sprawozdanie finansowe na dzie 30 czerwca 2010 roku obejmuje
nast puj ce dane porównywalne:
a. Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
b. Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2009 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2009 roku,
Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

c. Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres
sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009
roku.
Warto ci szacunkowe
Sporz dzanie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa dokonania
subiektywnych ocen, estymacji i przyj cia zało e wpływaj cych na stosowane
zasady rachunkowo ci oraz na prezentowane warto ci aktywów i pasywów oraz
kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane s w oparciu o dost pne dane
historyczne, dane mo liwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych
czynników uwa anych za wła ciwe w danych okoliczno ciach. Stanowi one
podstaw do oszacowania warto ci bilansowych aktywów i zobowi za , których nie
da si okre lić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny pochodz cej z aktywnego
rynku.
Szacunki i zało enia stanowi ce ich podstaw podlegaj okresowym przegl dom.
Korekty w szacunkach s rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany
szacunku, je eli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano
zmiany i okresach przyszłych, je li korekta wpływa zarówno na bie cy, jak i przyszłe
okresy.
Szacunki dokonane na dzie bilansowy uwzgl dniaj parametry z tego dnia i poziom
ryzyka na ten dzie . Bior c pod uwag zmienno ć otoczenia gospodarczego istnieje
niepewno ć w zakresie dokonanych szacunków.
Poni ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy
sporz dzeniu sprawozdania finansowego Subfunduszu.
Składniki lokat wyceniane w warto ci godziwej
Warto ć godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek ustalana
jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu b d przy zastosowaniu
innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny s okresowo
oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny s testowane i zatwierdzane
przed u yciem. W miar mo liwo ci w modelach wyceny wykorzystywane s
wył cznie dane mo liwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
kierownictwo musi korzystać z oszacowa . Zmiany przyj tych zało e i szacunków
mog mieć wpływ na wykazywane warto ci godziwe składników lokat.
Składniki lokat wyceniane metod zamortyzowanego kosztu oraz innymi
metodami
Na dzie 30 czerwca 2010 roku Subfundusz nie posiadał aktywów wycenionych w
sposób inny ni w oparciu o kurs ustalony na aktywnym rynku tj. metod
zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie warto ci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzie 31 grudnia 2009 roku odpowiednio
43,78%). Wyst puje istotna niepewno ć, i dla takich aktywów wyceny uj te w
sprawozdaniu finansowym mog ró nić si znacz co od warto ci, jakie zostałyby
wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. Zdaniem kierownictwa warto ci
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bilansowe wszystkich istotnych składników aktywów s mo liwe do odzyskania.
Ujmowanie w ksi gach rachunkowych informacji i operacji dotycz cych
Subfunduszu
1. Ksi gi Subfunduszu s prowadzone w walucie polskiej.
2. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
okresie, którego dotycz .
3. Zapisy w ksi gach rachunkowych Subfunduszu dokonywane s na
podstawie dowodów ksi gowych. Operacje dotycz ce poszczególnych
składników aktywów i pasywów Subfunduszu ujmuje si w ksi gach
rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.
4. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje si w
ksi gach rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy.
5. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po
momencie wyceny, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia
zawarcia transakcji w momencie wyceny, Towarzystwo ujmowało si w
dacie zawarcia umowy, ale uwzgl dnia w najbli szej wycenie aktywów
Subfunduszu i ustaleniu jego zobowi za . W poprzednim okresie
sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 maja 2009 roku,
moment wyceny wyznaczony był na godz.12:00. Od dnia 1 czerwca 2009
roku Towarzystwo dokonało zmiany i przesun ło ten moment na
godz.23:59. W okresie obj tym sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia 2010
roku do 30 czerwca 2010 roku, moment wyceny wyznaczony był przez
Towarzystwo na godz. 23:59.
6. Nabyte składniki portfela lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych
Subfunduszu według ceny nabycia, obejmuj cej prowizj maklersk .
Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje si według warto ci
równej zeru.
7. Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje si w
cenie nabycia wynikaj cej z ceny nabycia tych składników lokat
wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieni nych.
8. Dłu ne papiery warto ciowe ujmuje si w ksi gach rachunkowych według
warto ci ustalonej w stosunku do ich warto ci nominalnej ł cznie ze
skumulowanymi odsetkami.
9. Zysk lub strat ze zbycia składników lokat Subfunduszu wylicza si
metod ,,najdro sze sprzedaje si jako pierwsze’’, polegaj c na
przypisaniu sprzedanym składnikom najwy szej ceny nabycia danego
składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysoko ci
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, najwy szej bie cej warto ci ksi gowej.
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10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje po yczek
papierów warto ciowych s wył czone spod zasady okre lonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje si transakcji zbycia i nabycia
danego składnika lokat, w pierwszej kolejno ci ujmuje si nabycie danego
składnika lokat.
12. Przysługuj ce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje
si w ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny
danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa
poboru.
13. Nale n dywidend od akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si w
ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych
akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa do
dywidendy.
14. Przysługuj ce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz
prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym
rynku ujmuje si w ksi gach rachunkowych w dniu nast pnym po dniu
ustalenia tych praw.
15. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w walucie, w której s
wyra one, a tak e w walucie polskiej, po przeliczeniu według redniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie
uj cia tych operacji w ksi gach rachunkowych Subfunduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksi g zmiany kapitału wpłaconego b d kapitału
wypłaconego jest dzie , w którym Subfundusz zbył b d odkupił jednostki
uczestnictwa. Na potrzeby okre lenia Warto ci Aktywów Netto na
Jednostk Uczestnictwa w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si
zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego,
zwi zanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Subfunduszu z tytułu ich odkupu
nast puje zgodnie z metod ŻIŻO.
18. W ksi gach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje si odsetki
naliczone od rodków pieni nych i papierów warto ciowych, stosuj c
zasad memoriałow .
19. Przychody z lokat obejmuj w szczególno ci odsetki, oraz dodatnie saldo
ró nic kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci oraz zobowi za w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek)
wyniku z operacji.
21. Nale no ci i zobowi zania Subfunduszu ujmowane s w kwocie
wymagaj cej zapłaty.
22. Koszty Subfunduszu obejmuj w szczególno ci ujemne saldo ró nic
kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
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nale no ci, oraz zobowi za w walutach obcych, a tak e koszty
limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Subfunduszu ujmowane s
w ksi gach w wysoko ci
przewidywanej. W przypadku kosztów operacyjnych tworzy si rezerw
na przewidywane wydatki. Płatno ci z tytułu kosztów operacyjnych
zmniejszaj
naliczon
rezerw . Uzgodnienie przewidywanych i
rzeczywistych kosztów nast puje w okresach miesi cznych.
24. Koszty, które dotycz całego Żunduszu DWS Parasol SFIO, obci aj
Subfundusz proporcjonalnie do udziału warto ci aktywów netto
Subfunduszu DWS Indie i Chiny w warto ci aktywów netto Żunduszu
DWS Parasol SFIO.
25. Na potrzeby okre lenia warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si zmian w kapitale
wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwi zanych z wpłatami lub
wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasad opisan w punkcie 16.
Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu
1. Wycena aktywów netto dokonywana jest w ka dym Dniu Wyceny, który
przypada w dniu, w którym odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
2. Aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania Subfunduszu ustala si
w dniu wyceny oraz na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego,
według wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, z zastrze eniem pkt
7 poni ej.
3. Warto ć godziw składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym
akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów
depozytowych, dłu nych papierów warto ciowych, instrumentów
pochodnych,
certyfikatów
inwestycyjnych,
tytułów
uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic i instrumentów rynku pieni nego Towarzystwo wyznaczało w
okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku w oparciu o
ostatnie, dost pne kursy o godz. 23.59 w Dniu Wyceny w nast puj cy
sposób:
a. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według
ostatniego dost pnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z
zastrze eniem,
e gdy wycena aktywów Subfunduszu
dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamkni cia, a w przypadku braku kursu zamkni cia - innej,
ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej jego odpowiednik,
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za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten kurs albo warto ć z
Dnia Wyceny;
b. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacz co
niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto adnej
transakcji - według ostatniego dost pnego w momencie
dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku,
skorygowanego
w
sposób
umo liwiaj cy
uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, zgodnie z
zasadami okre lonymi w ust. 4, z zastrze eniem, e gdy
wycena aktywów Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu
w dniu wyceny kursu zamkni cia, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten
kurs albo warto ć z uwzgl dnieniem istotnych zdarze
maj cych wpływ na ten kurs albo warto ć;
c. je eli Dzie Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania
transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dost pnego
w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni cia
ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umo liwiaj cy
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej,
zgodnie z pkt.4
4. W celu wiarygodnego oszacowania warto ci godziwej Subfundusz stosuje
nast puj ce powszechnie uznane metody estymacji, w szczególno ci:
a. Oszacowanie na podstawie oficjalnie wyliczonej przez dany
rynek ceny zamkni cia, lub
b. Oszacowanie na podstawie ostatnich najlepszych, dost pnych
ofert kupna i sprzeda y, przy czym nie jest mo liwe oparcie si
wył cznie na ofertach sprzeda y, lub
c. Oszacowanie na podstawie ceny nieró ni cego si istotnie
składnika lokat, ogłoszonej na aktywnym rynku, lub
d. Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i
porównania z emitentami o zbli onym profilu, których
instrumenty finansowe s notowane na aktywnym rynku, lub
e. Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów
pieni nych z uwzgl dnieniem prognozowanych przepływów
generowanych przez emitenta oraz warto ci rezydualnej, lub
f. Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.
5. W przypadku, gdy brak jest stałej mo liwo ci samodzielnego
pozyskiwania przez Subfundusz kursów stosowanych do wyznaczania
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warto ci godziwej składników lokat notowanych na aktywnym rynku, a
istnieje mo liwo ć wykorzystywania przez Subfundusz kursów
uzyskiwanych
od
wyspecjalizowanych,
niezale nych
jednostek
dokonuj cych wycen rynkowych, Subfundusz wykorzystuje te kursy.
6. Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach
aktywnych jest rynek, na którym w ci gu ostatniego miesi ca
kalendarzowego odnotowano najwi kszy redni wolumen obrotu tymi
składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest
dokonywany na koniec ka dego kolejnego miesi ca kalendarzowego.
7. Warto ć składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala si :
a. akcji - według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem zdarze
maj cych istotny wpływ na t warto ć, w szczególno ci w
oparciu o analiz sytuacji finansowej spółki i porównanie ze
spółkami o zbli onym profilu, których akcje s notowane na
rynku aktywnym,
b. praw do akcji - w oparciu o ostatni cen , po jakiej nabywano
papiery warto ciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej, powi kszon o warto ć rynkow prawa
poboru niezb dnego do ich obj cia w dniu wyga ni cia tego
prawa, a w przypadku, gdy zostały okre lone i podane do
publicznej wiadomo ci ró ne ceny emisyjne, w oparciu o
redni cen nabycia wa on liczb nabytych papierów
warto ciowych, z uwzgl dnieniem zmian warto ci tych
papierów, spowodowanych zdarzeniami maj cymi wpływ na
ich warto ć rynkow ,
c. praw poboru - według warto ci teoretycznej,
d. dłu ne papiery warto ciowe i depozyty w bankach krajowych
lub instytucjach kredytowych, w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza si
odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów
odsetkowych Subfunduszu,
e. dłu ne papiery warto ciowe z wbudowanymi instrumentami
pochodnymi – w warto ci godziwej, w szczególno ci w
przypadku dłu nych papierów warto ciowych z wbudowanymi
instrumentami pochodnymi opartymi o stopy procentowe lub
kursy walut – według zdyskontowanych przepływów
pieni nych, okre lonych z uwzgl dnieniem bie cej i
oczekiwanej warto ci instrumentów, o które jest oparty dany
instrument pochodny,
f. instrumenty rynku pieni nego oraz papiery warto ciowe
inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne nieb d ce dłu nymi
papierami warto ciowymi- według warto ci godziwej,
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g. instrumenty pochodne - w warto ci godziwej, w szczególno ci
kontrakty terminowe na walut
- według rozlicze
kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z
uwzgl dnieniem
wyceny
metoda
zdyskontowanych
przepływów pieni nych instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
h. opcje – według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem typu
instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu
pozostałego do wyga ni cia opcji, w tym w oparciu o wycen
dostarczan przez wystawc opcji, dokonywan według
uznanych metod, takich jak Monte Carlo, zmodyfikowany
model Black’a Scholes’a,
i. kontrakty terminowe – według stanu rozlicze kontrahentów
wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z uwzgl dnieniem
wyceny instrumentu bazowego oraz terminu wykonania
kontrakt,
j. jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły
uczestnictwa
emitowane
przez instytucje
wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic - według ostatniej
warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa, certyfikat
lub tytuł uczestnictwa dost pnej w Momencie Wyceny w Dniu
Wyceny, z uwzgl dnieniem istotnych zdarze maj cych wpływ
na t warto ć, które wyst piły w okresie od momentu ostatniej
publikacji tej warto ci do Dnia Wyceny;
8. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w
warto ci godziwej, do wysoko ci skorygowanej ceny nabycia - warto ć
godziwa wynikaj ca z ksi g rachunkowych stanowi, na dzie
przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia.
9. Nale no ci z tytułu udzielonej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych,
wycenia si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
10. Zobowi zania z tytułu otrzymanej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych, ustala
si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
11. Papiery warto ciowe nabyte przez Subfundusz przy zobowi zaniu si
drugiej strony do odkupu wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metod skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Zobowi zania z tytułu zbycia papierów warto ciowych, przy zobowi zaniu
si Subfunduszu do odkupu, wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy sprzeda y, metod korekty ró nicy pomi dzy cen odkupu a cen
sprzeda y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
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13. Aktywa Subfunduszu oraz zobowi zania denominowane w walutach
obcych wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na
aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie s notowane na aktywnym rynku
- w walucie, w której s denominowane. Aktywa Subfunduszu i jego
zobowi zania wykazuje si w walucie polskiej, po przeliczeniu według
ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski. Warto ć Aktywów Subfunduszu notowanych
lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
wylicza kursu, nale y okre lić w relacji do Euro.
14. rodki pieni ne oraz denominowane w złotych nale no ci i zobowi zania
wycenia si w walucie, w której s wyra one, a tak e w walucie polskiej
po przeliczeniu według redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzie , o którym mowa w pkt.3.
Ustalanie warto ci aktywów netto Subfunduszu
1. W Dniu Wyceny aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania ustala
si według stanów odpowiednio aktywów i zobowi za oraz kursów, cen i
warto ci okre lonych w Momencie Wyceny z bie cego Dnia Wyceny. W
okresie obejmuj cym sprawozdanie finansowe, od 1 stycznia do 30
czerwca 2010 roku Moment Wyceny był wyznaczony przez Towarzystwo
na godz. 23.59.
2. Warto ć aktywów netto Subfunduszu jest równa warto ci wszystkich
aktywów Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowi zania
Subfunduszu w Dniu Wyceny.
3. Warto ć aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w
dniach, w których odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
4. Warto ć aktywów netto Subfunduszu na jednostk
uczestnictwa
Subfunduszu w Dniu Wyceny jest równa warto ci aktywów netto
Subfunduszu podzielonej przez liczb
Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu ustalon na podstawie Rejestru Uczestników Subfunduszu
w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.
5. Subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa Subfunduszu w Dniu
Wyceny po Cenie równej Warto ci Aktywów Netto na Jednostk
Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczonej zgodnie z zasad opisan , w
pkt.4.
2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWO CI
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku
Subfundusz nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowo ci.
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NOTA-2 NALE NO CI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
Pozostałe, w tym
z tytułu wiadcze
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS INDIE I CHINY
NOTA OBJA NIAJ CA- NALE NO CI ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
49
16
16

223
12
-

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowi zania:
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
z tytułu zobowi za wobec TŻI
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS INDIE I CHINY
NOTA OBJA NIAJ CA - ZOBOWI ZANIA ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
47
230
58
5
53

5
292
49
4
45

NOTA-4 I.STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH
Waluta
BANKOWYCH I NA RACHUNKACH W
DOMACH MAKLERSKICH
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DZ BANK POLSKA S.A.

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

PLN
EUR
PLN

Waluta

Warto ć na 30.06.2010 w walucie I. STRUKTURA RODKÓW
sprawozdania finansowego w
PIENI NYCH NA RACHUNKACH Waluta
tys.
BANKOWYCH

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

165
1
1 600

1 767
165 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
2 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
1 600 DZ BANK POLSKA S.A.
BANK PEKAO S.A.

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
Warto ć na 30.06.2010 w walucie
RODKÓW PIENI NYCH
sprawozdania finansowego w
UTRZYMYWANYCH W CELU
tys.
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS INDIE I CHINY
NOTA OBJA NIAJ CA - RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

1 767

214
35

PLN
EUR

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH

Warto ć na dzie
bilansowy w
walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty rodków pieni nych w
podziale na ich rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
terminowe w KDPW

-

1 765
1

Warto ć na dzie
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

-

Waluta

469
3
1 100
1 100

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH
III. Ekwiwalenty rodków
pieni nych w podziale na ich
rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
- terminowe w KDPW

2 683
469
14
1 100
1 100

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

1 765 181
2 54

Warto ć na 30.06.2010 w walucie
sprawozdania finansowego w
tys.

PLN
EUR
PLN
PLN

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

2 683
PLN
EUR

2 669
3

2 669
14

Warto ć na dzie
Warto ć na
bilansowy w
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
walucie
w danej walucie w tys.
sprawozdania
sprawozdania
finansowego w tys.
finansowego w tys.

-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS INDIE I CHINY
Nota 5 - Ryzyka
1) Poziom obci enia aktywów i zobowi za Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze
stopy procentowej
Ryzyko warto ci godziwej wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest z istnieniem
odwrotnej zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a warto ci
zerokuponowych papierów dłu nych, obligacji ze stałym kuponem lub warto ci
instrumentów dłu nych okre lonych w § 25 1.2 rozporz dzenia z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych z kuponem
opartym na stopie procentowej.
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie lokował aktywów w składniki obci
ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze stopy procentowej

one

b) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem przepływów rodków pieni nych
wynikaj cym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów rodków pieni nych wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest
z istnieniem zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a wielko ci przepływów
finansowych (kuponów) wynikaj cych z faktu posiadania zmiennokuponowych papierów
dłu nych.
Na dzie bilansowy 30 czerwca 2010 roku Subfundusz nie posiadał aktywów obci onych
ryzykiem przepływów rodków pieni nych wynikaj cym ze stopy procentowej.
2) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem kredytowym,
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) kwoty odzwierciedlaj ce maksymalne obci enie ryzykiem kredytowym na
dzie bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowi zków, przy czym w opisie nie uwzgl dnia si warto ci godziwych
dodatkowych zabezpiecze .
Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem kredytowym okre lony
jest przez procentowy udział papierów dłu nych Skarbu Pa stwa, przedsi biorstw,
depozytów bankowych, transakcji sprzeda y z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back)
oraz transakcji na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe
RAZEM:

Warto ć w tys.
PLN
1 600
1 600

Udział w
aktywach
9,23%
9,23 %

Na dzie bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat o znacz cej koncentracji ryzyka
kredytowego przekraczaj cej 20% aktywów Subfunduszu.
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3) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem walutowym, ze
wskazaniem
przypadków znacz cej
koncentracji ryzyka walutowego w
poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem walutowym okre lony jest
przez procentowy udział aktywów (papierów warto ciowych, instrumentów rynku pieni nego,
depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o
pozycj walutow uzyskan przez u ycie instrumentów pochodnych w aktywach subfunduszu.
Pozycja walutowa
Tytuły uczestnictwa nominowane w walutach
obcych
rodki pieni ne nominowane w walutach
obcych
RAZEM:

Udział w aktywach Subfunduszu
89,43 %
0,01%
89,44%

4) Ryzyko płynno ci
Ryzyko płynno ci jest definiowane jako ryzyko, i Subfundusz nie b dzie w stanie
wygenerować dostatecznych rodków pieni nych niezb dnych do wykonania swoich
zobowi za w terminach ich wymagalno ci lub te zbycie aktywów nast pi na warunkach
istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, i jednostki uczestnictwa Subfunduszu mog być odkupywane codziennie,
polityk Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu rodków pieni nych oraz
codzienne monitorowanie płynno ci. Zgodnie z polityk
Subfunduszu, kierownictwo
Towarzystwa okre la limity płynno ci oraz dokonuje okresowej ich analizy.
Subfundusz inwestuje w składniki lokat o du ej płynno ci oraz składniki lokat, które nie s
przedmiotem obrotu na aktywnych rynkach i które charakteryzuj si nisk płynno ci . Istnieje
ryzyko, i Subfundusz mo e nie być w stanie zbyć w krótkim terminie składników lokat, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w warto ci odpowiadaj cej ich oszacowanej warto ci
godziwej, jak te mo e nie być w stanie podj ć odpowiednich działa w odpowiedzi na
zaistniałe okoliczno ci takie, jak na przykład podwy szenie ryzyka kredytowego emitenta.
W okresie obj tym sprawozdaniem finansowym Subfundusz nie zawieszał zbywania
jednostek uczestnictwa.
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NOTA-6 INSTRUMENTY
POCHODNE

Typ zaj tej
pozycji

Rodzaj instrumenty Cel otwarcia Warto ć
Warto ć przyszłych
pochodnego
pozycji
otwartej pozycji strumieni pieni znych

Terminy przyszłych
strumieni pieni nych

(Nie dotyczy)

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS INDIE I CHINY
NOTA OBJA NIAJ CA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
Kwota b daca podstaw
przyszłych płatno ci

Termin zapadalno ci (wygasni cia)
instrumentu pochodnego

Termin wykonania
instrumentu pochodnego

NOTA OBJA NIAJ CA -TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU ŻUNDUSZU LUB DRUżIEJ STRONY DO ODKUPU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU SI FUNDUSZU LUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU
Transakcje przy zobowi zaniu si drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na fundusz praw własno ci i
ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na fundusz praw
własno ci i ryzyk

Warto ć na dzie bilansowy
30.06.2010 w tys. zł

Warto ć na dzie bilansowy
31.12.2009 w tys. zł

Transakcje przy zobowi zaniu si funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Nale no ci z tytułu papierów warto ciowych po yczonych od funduszu w trybie
przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
Zobowi zania z tytułu papierów wartosciowych po yczonych przez fundusz w
trybie przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS INDIE I CHINY

(Nie dotyczy)

NOTA-8 I.ZACI GNI TE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu
udzielaj cego kredytu
(po yczki)

Siedziba

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH WYKORZYSTANIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU

Kwota kredytu/po yczki w chwili zaci gni cia
tys.

kwota w
walucie

jednostka

Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty
waluta

procentowy udział tys.
w aktywach

kwota w
walucie

jednostka

( NIE DOTYCZY)

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH UDZIELENIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU
Kwota kredytu/po yczki w chwili udzielenia

Siedziba
tys.

kwota w
walucie

jednostka

waluta

(NIE DOTYCZY)
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS INDIE I CHINY
NOTA OBJA NIAJ CA - KREDYTY I PO YCZKI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warunki
oprocentowania
procentowy udział
w aktywach

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Warunki
oprocentowania
waluta

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

NOTA-9

I.WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostka

waluta

30.06.2010 waluta

31.12.2009

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walut sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie obcej
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie sprawozdania finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
Razem

w tys.
w tys.
w tys.
w tys.

EUR
EUR

2
15 500

EUR
EUR

14
11 941

w tys.
w tys.

EUR
EUR

1
3 739

EUR
EUR

3
2 907

w tys.
w tys.
w tys.

EUR
EUR

2
15 500
15 502

EUR
EUR

14
11 941
11 955

II. DODATNIE I UJEMNE RÓ NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic
rodki pieni

ne i ich ekwiwalenty

III. REDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZ DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010
Pozostałe pozycje bilansu s denominowane w złotych polskich
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS INDIE I CHINY
NOTA OBJA NIAJ CA - WALUTY I RÓ NICE KURSOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

12

123

-

-

-

-

134

386

-

-

-

-

47

-

-

0

kurs w stosunku do
waluta
zł
4,1458 EUR

Warto ć zrealizowanego
NOTA-10 I.ZREALIZOWANY I
zysku (straty) ze zbycia
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA lokat w tys. za okres
LOKAT
01.01.2010 do 30.06.2010
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w
-6
tym:
dłu ne papiery warto ciowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dłu ne papiery warto ciowe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2010 do
30.06.2010

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2009 do
31.12.2009

Warto ć zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys. za okres
01.01.2009 do 31.12.2009

1 672

118

543

-

-

-

-

-

-

-101
-

886
-

Warto ć w okresie
sprawozdawczymw tys.

I. Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe

Żundusz nie dokonywał
dystrybucji dochodów

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS INDIE I CHINY
NOTA OBJA NIAJ CA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warto ć w okresie
Udział w aktywach w
sprawozdawczym w tys. dniu wypłaty

I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów
niepublicznych:
Żundusz nie dokonywał dystrybucji przychodów

Udział w aktywach netto Wpływ na warto ć
w dniu wypłaty
aktywów w tys.

NOTA 11 - WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Cz
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS INDIE I CHINY
NOTA OBJA NIAJ CA - KOSZTY ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

ć stała wynagrodzenia

Warto ć za okres od
01.01.2010 do 30.06.2010

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 31.12.2009
308

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 30.06.2009
247

54

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O
JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Warto ć aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Warto ć aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBFUNDUSZ DWS INDIE I CHINY
NOTA OBJA NIAJ CA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
30.06.2010

31.12.2009

31.12.2008

16 997

14 513

677

203,06

185,01

125,10

203,06
203,06

185,01
185,01

125,10
125,10

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
SUBFUNDUSZ
DWS INDIE I CHINY
INFORMACJA DODATKOWA
1) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH DOTYCZ CYCH LAT
UBIEżŁYCH, UJ TYCH W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM ZA BIE CY
OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie
zarejestrowano znacz cych zdarze
dotycz cych lat ubiegłych uj tych w
sprawozdaniu finansowym za bie cy okres.
2) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST PIŁY PO DNIU
BILANSOWYM,
A
NIEUWZżL DNIONYCH
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
Po zako czeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2010 roku nie
wyst piły takie zdarzenie, które nie zostały uj te w sprawozdaniu finansowym.
3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJA NIENIE RÓ NIC, POMI DZY DANYMI
UJAWNIONYMI
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
I
W
PORÓWNYWALNYCH
DANYCH
ŻINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZ DZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI ŻINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły si ró nice pomi dzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
4) DOKONANE KOREKTY BŁ DÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY,
TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW ŻINANSOWYCH NA
SYTUACJ MAJATKOW I ŻINANSOW , PŁYNNO Ć ORAZ WYNIK Z
OPERACJI I RENTOWNO Ć SUBFUNDUSZU.
a) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki informowania
uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa
Subfunduszu.
Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

b) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki zawieszenia w
dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa Subfunduszu.
c) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki nierozliczenia si
transakcji zawieranych przez Subfundusz.
5) KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI
Sprawozdanie Subfunduszu DWS Indie i Chiny na dzie 30 czerwca 2010 roku
zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez Subfundusz w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Jednocze nie zwracamy uwag , e zgodnie z art. 40 pkt 2 ust.1 Statutu Funduszu
DWS Parasol SŻIO, Towarzystwo mo e podj ć decyzje o likwidacji Subfunduszu w
przypadku spadku warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych,
lub odpowiednio, w przypadku utrzymywania si
warto ci aktywów netto
Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych przez okres przekraczaj cy 3 miesi ce od
dnia rozpocz cia działalno ci przez Subfundusz. Na dzie sprawozdawczy warto ć
aktywów netto Subfunduszu wynosiła 16 997 tys. PLN. Intencj Towarzystwa jest
rozwijanie działalno ci Subfunduszu. Zdaniem Zarz du Towarzystwa nie istniej
okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci Subfunduszu w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
6) MAKSYMALNY POZIOM WYNAżRODZENIA ZA ZARZ DZANIE ŻUNDUSZAMI
INWESTYCYJNYMI OTWARTYMI B D CYMI PRZEDMIOTEM LOKAT
SUBFUNDUSZU
Maksymalna wysoko ć wynagrodzenia za zarz dzanie funduszami inwestycyjnymi
otwartymi b d cymi przedmiotem lokat Subfunduszu DWS Indie i Chiny jest
obliczana w oparciu o warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa
subfunduszu w danym dniu wyceny i wynosi:
DWS Invest Chinese Equities dla jednostek uczestnictwa kategorii LC – 1,50%
warto ci aktywów netto subfunduszu rocznie,
DWS Invest India dla jednostek uczestnictwa kategorii LC – 1,50% warto ci aktywów
netto subfunduszu rocznie,
DWS India - 1,75% warto ci aktywów netto subfunduszu rocznie.
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DWS ZRÓWNOWA ONY RYNKÓW WSCHODZ CYCH
SUBFUNDUSZ WYDZIELONY W DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZU
INWESTYCYJNYM OTWARTYM
RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGL DU ORAZ RÓDROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

SKŁADNIKI LOKAT
Dłu ne papiery warto ciowe
Instrumenty pochodne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania maj ce siedzib za
granic
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS ZROWNOWA ONY RYNKÓW WSCHODZ CYCH
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA żŁÓWNA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

30.06.2010
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

31.12.2009
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział Warto ć według
w aktywach
ceny nabycia w
ogółem
tys.

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

4 143

4 181

38,36%

754

750

37,15%

0

0

0,00%

0

13

0,64%

5 235

5 822

53,41%

719

823

40,76%

DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby
emitenta

Termin wykupu

Warunki
oprocentowania

Warto ć
nominalna

Obligacje
Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

DS1110

PS0511
Bony skarbowe
Nienotowane na rynku aktywnym
15 WRZE NIA 2010 ROKU

AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU

NIENOTOWANE NA
RYNKU AKTYWNYM

O terminie wykupu powy ej 1 roku:

OK0711

OK0712

PS0412

PS0413

DS1013

DS1015

DS1017

Deutsche Bank Group

DS1019

WS0922

Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

436

711

712

406
406

416
416

414
414

6,53%
3,80%
3,80%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

24-11-2010

6,00

156

156

164

163

1,50%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

24-05-2011

4,25

250

250
30
30

252
295
295

251
298
298

2,30%
2,73%
2,73%

SKARB
PA STWA

POLSKA

15-09-2010

(NIE DOTYCZY)

300

(NIE DOTYCZY)

Obligacje
Aktywny rynek - alternatywny system obrotu
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
AKTYWNY RYNEK ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

Liczba

O terminie wykupu do 1 roku:

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS ZROWNOWA ONY RYNKÓW WSCHODZ CYCH
ZESTAWIENIE LOKAT
DŁU NE PAPIERY WARTO CIOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

30

295

298

3 457

3 432

3 469

3 457
3 457

3 432
3 432

3 469
3 469

2,73%
31,83%
31,83%
31,83%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

25-07-2011

(NIE DOTYCZY)

100

100

91

96

0,88%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

25-07-2012

(NIE DOTYCZY)

400

400

363

363

3,33%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

25-04-2012

4,75

651

651

675

659

6,05%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

25-04-2013

5,25

400

400

407

407

3,73%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

24-10-2013

5,00

75

75

74

78

0,72%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

24-10-2015

6,25

151

151

156

162

1,49%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

25-10-2017

5,25

570

570

563

575

5,28%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

25-10-2019

5,50

610

610

600

617

5,66%

SKARB
BONDSPOT S.A. PA STWA

POLSKA

23-09-2022

5,75

500

500

503

512

4,70%

INSTRUMENTY POCHODNE
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
NDF2907

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS ZROWNOWA ONY RYNKÓW WSCHODZ CYCH
ZESTAWIENIE LOKAT
INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Rodzaj rynku
NIENOTOWANE NA RYNKU
AKTYWNYM

Nazwa rynku

Emitent
(wystawca)

(NIE DOTYCZY) PEKAO S.A.

Kraj siedziby
emitenta
(wystawcy)

POLSKA

Instrument
bazowy

EUR

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.PLN
1

0

Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0
0,00%

1

0

0

Liczba

Warto ć na dzie
bilansowy w tys.
PLN

0,00%

TYTUŁY UCZESTNICTWA
EMITOWANE PRZEZ ISTYTUCJE
WSPÓLNEGO INWESTOWANIA
MAJ CE SIEDZIB ZA żRANIC
Tytuły uczestnictwa

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
Nazwa emitenta emitenta

Aktywny rynek - rynek regulowany

Liczba

Warto ć według Warto ć na dzie
Procentowy
ceny nabycia w
bilansowy w tys.
udział w aktywach
tys.PLN
PLN
ogółem
7 195
5 235
5 822
53,41%
6 359

4 984

5 499

50,45%

DWS INVEST BRIC PLUS LC

AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY

GERMAN
STOCK
EXCHANGE

DWS INVEST
BRIC PLUS LC

LUKSEMBURG

5 035

4 071

4 427

40,61%

DWS TUERKEI

AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY

GERMAN
STOCK
EXCHANGE

DWS TUERKEI

LUKSEMBURG

1 324

913

1 072

9,83%

836

251

323

2,96%

NIENOTOWANE NA RYNKU
AKTYWNYM

DWS INVEST
EMERGING
MARKETS TOP
DIVIDEND
(NIE DOTYCZY) PLUS
LUKSEMBURG

836

251

323

2,96%

Nienotowane na rynku aktywnym

DWS INVEST EMERGING
MARKETS TOP DIVIDEND PLUS
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Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS ZROWNOWA ONY RYNKÓW WSCHODZ CYCH
ZESTAWIENIE LOKAT
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEżO INWESTOWANIA MAJ CE SIEDZIB ZA żRANIC
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS ZROWNOWA ONY RYNKÓW WSCHODZ CYCH
BILANS
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

BILANS
Aktywa
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Nale no ci
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
dłu ne papiery warto ciowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
dłu ne papiery warto ciowe
Zobowi zania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Liczba jednostek uczestnictwa
Warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa

30.06.2010

31.12.2009
10 900
870
27
9 382
3 883
621
298
63
10 837
10 239
15 515
-5 276
26
-7

2 019
429
4
1 365
750
221
0
10
2 009
1 707
3 427
-1 720
185
7

33

178

572

117

10 837

2 009

74 045,320
146,36

14 869,698
135,10

Bilans nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
finansowego.

ć sprawozdania
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS ZROWNOWA ONY RYNKÓW WSCHODZ CYCH
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
( w tysi cach złotych, z wyj tkiem wyniku z operacji przypadajacego na jednostk uczestnictwa )
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Ujemne saldo ró nic kursowych
Pozostałe, w tym:
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w
tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wynik z operacji

Kategoria jednostek uczestnictwa
Wynik z operacji przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-30.06.2009

100
22
70
8
114
112
2
0
114
-14

30
6
24
40
35
3
2
0
40
-10

13
2
11
18
14
3
1
0
18
-5

310

214

91

-145
39

128
19

-16
6

455
247
296

86
-37
204

107
18
86

Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
11,26

25,56

12,94

Rachunek wyniku z operacji nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
sprawozdania finansowego.

ć
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS ZROWNOWA ONY RYNKÓW WSCHODZ CYCH
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana warto ci aktywów netto
Warto ć aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

2 009
296
-14
-145

653
204
-10
128

455
296

86
204

8 532

1 152

12 088

2 372

-3 556
8 828

-1 220
1 356

Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

10 837

2 009

rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Liczba jednostek uczestnictwa narastaj co od pocz tku
działalno ci funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

6 429

1 011

59 175,622
83 994,428
24 818,806
59 175,622

8 908,482
18 560,154
9 651,672
8 908,482

74 045,320
113 069,647
39 024,327
74 045,320

14 869,698
29 075,219
14 205,521
14 869,698

135,10

109,54

146,36

135,10

16,81%

23,33%

134,81
08/02/2010

106,63
04/03/2009

148,83
21/06/2010

135,56
29/12/2009

146,36
30/06/2010

135,10
31/12/2009

3,51%

3,46%

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powi kszenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

Zmiana warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
bie cego okresu sprawozdawczego
procentowa zmiana warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
minimalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
maksymalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
data wyceny
Procentowy udział kosztów funduszu w redniej warto ci
aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS ZRÓWNOWA ONY RYNKÓW WSCHODZ CYCH
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWO CI
1)

OPIS, W TYM:
A/

PRZYJ TE ZASADY RACHUNKOWO CI

Sprawozdanie finansowe Subfunduszu DWS Zrównowa onego Rynków
Wschodz cych obejmuj ce okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku
zostało sporz dzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o
rachunkowo ci (Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z pó niejszymi zmianami) oraz
zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Żinansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w
sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2007
r, nr.249, poz.1859).
Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1. Sprawozdanie finansowe sporz dza si w j zyku polskim i walucie
polskiej.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s w tys.
złotych, za wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
3. Na dzie bilansowy ustala si wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj cy:
a. Przychody z lokat netto – stanowi ce ró nic pomi dzy
przychodami z lokat i kosztami Subfunduszu netto,
b. Zrealizowany zysk/strat ze zbycia lokat i niezrealizowany
zysk/strat z wyceny lokat.
4. Jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje:
a. Zestawienie lokat,
b. Bilans,
c. Rachunek wyniku z operacji,
d. Zestawienie zmian w aktywach netto,
e. Noty obja niaj ce,
f. Informacj dodatkow ,
5. Sprawozdanie finansowe na dzie 30 czerwca 2010 roku obejmuje
nast puj ce dane porównywalne:
a. Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,

Deutsche Bank Group
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b. Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2009 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
roku,
c. Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres
sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009
roku.
W dniu 16 kwietnia 2010 roku nast piło poł czenie działalno ci Subfunduszu DWS
Zrównowa ony Rynków Wschodz cych z Subfunduszem DWS Zrównowa ony
Sektora Finanse i Konsumpcja, wydzielonych w DWS Parasol Specjalistycznym
Funduszem Inwestycyjnym Otwartym poprzez przej cie Subfunduszu DWS
Zrównowa ony
Sektora
Żinanse
i
Konsumpcja.
Dane
porównywalne
zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu jednostkowym na dzie 31 grudnia
2009 i za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku oraz na dzie 30
czerwca 2009 roku i za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku
obejmuj wył cznie Subfundusz Zrównowa ony Rynków Wschodz cych w DWS
Parasol Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym.
Warto ci szacunkowe
Sporz dzanie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa dokonania
subiektywnych ocen, estymacji i przyj cia zało e wpływaj cych na stosowane
zasady rachunkowo ci oraz na prezentowane warto ci aktywów i pasywów oraz
kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane s w oparciu o dost pne dane
historyczne, dane mo liwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych
czynników uwa anych za wła ciwe w danych okoliczno ciach. Stanowi one
podstaw do oszacowania warto ci bilansowych aktywów i zobowi za , których nie
da si okre lić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny pochodz cej z aktywnego
rynku.
Szacunki i zało enia stanowi ce ich podstaw podlegaj okresowym przegl dom.
Korekty w szacunkach s rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany
szacunku, je eli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano
zmiany i okresach przyszłych, je li korekta wpływa zarówno na bie cy, jak i przyszłe
okresy.
Szacunki dokonane na dzie bilansowy uwzgl dniaj parametry z tego dnia i poziom
ryzyka na ten dzie . Bior c pod uwag zmienno ć otoczenia gospodarczego istnieje
niepewno ć w zakresie dokonanych szacunków.
Poni ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy
sporz dzeniu sprawozdania finansowego Subfunduszu.
Składniki lokat wyceniane w warto ci godziwej
Warto ć godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek ustalana
jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu b d przy zastosowaniu
innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny s okresowo
oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny s testowane i zatwierdzane
Deutsche Bank Group
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przed u yciem. W miar mo liwo ci w modelach wyceny wykorzystywane s
wył cznie dane mo liwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
kierownictwo musi korzystać z oszacowa . Zmiany przyj tych zało e i szacunków
mog mieć wpływ na wykazywane warto ci godziwe składników lokat.
Składniki lokat wyceniane metod zamortyzowanego kosztu oraz innymi
metodami
Na dzie 30 czerwca 2010 roku 5,73% aktywów netto Subfunduszu zostało
wycenionych w sposób inny ni w oparciu o kurs ustalony na aktywnym rynku tj.
metod zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie warto ci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzie 31 grudnia 2009 roku odpowiednio
10,35%). Wyst puje istotna niepewno ć, i dla takich aktywów wyceny uj te w
sprawozdaniu finansowym mog ró nić si znacz co od warto ci, jakie zostałyby
wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. Zdaniem kierownictwa warto ci
bilansowe wszystkich istotnych składników aktywów s mo liwe do odzyskania.
Ujmowanie w ksi gach rachunkowych informacji i operacji dotycz cych
Subfunduszu
1. Ksi gi Subfunduszu s prowadzone w walucie polskiej.
2. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
okresie, którego dotycz .
3. Zapisy w ksi gach rachunkowych Subfunduszu dokonywane s na
podstawie dowodów ksi gowych. Operacje dotycz ce poszczególnych
składników aktywów i pasywów Subfunduszu ujmuje si w ksi gach
rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.
4. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje si w
ksi gach rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy.
5. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po
momencie wyceny, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia
zawarcia transakcji w momencie wyceny, Towarzystwo ujmowało si w
dacie zawarcia umowy, ale uwzgl dnia w najbli szej wycenie aktywów
Subfunduszu i ustaleniu jego zobowi za . W poprzednim okresie
sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 maja 2009 roku,
moment wyceny wyznaczony był na godz.12:00. Od dnia 1 czerwca 2009
roku Towarzystwo dokonało zmiany i przesun ło ten moment na
godz.23:59. W okresie obj tym sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia 2010
roku do 30 czerwca 2010 roku, moment wyceny wyznaczony był przez
Towarzystwo na godz. 23:59.
6. Nabyte składniki portfela lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych
Subfunduszu według ceny nabycia, obejmuj cej prowizj maklersk .
Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje si według warto ci
równej zeru.
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7. Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje si w
cenie nabycia wynikaj cej z ceny nabycia tych składników lokat
wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieni nych.
8. Dłu ne papiery warto ciowe ujmuje si w ksi gach rachunkowych według
warto ci ustalonej w stosunku do ich warto ci nominalnej ł cznie ze
skumulowanymi odsetkami.
9. Zysk lub strat ze zbycia składników lokat Subfunduszu wylicza si
metod ,,najdro sze sprzedaje si jako pierwsze’’, polegaj c na
przypisaniu sprzedanym składnikom najwy szej ceny nabycia danego
składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysoko ci
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, najwy szej bie cej warto ci ksi gowej.
10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje po yczek
papierów warto ciowych s wył czone spod zasady okre lonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje si transakcji zbycia i nabycia
danego składnika lokat, w pierwszej kolejno ci ujmuje si nabycie danego
składnika lokat.
12. Przysługuj ce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje
si w ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny
danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa
poboru.
13. Nale n dywidend od akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si w
ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych
akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa do
dywidendy.
14. Przysługuj ce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz
prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym
rynku ujmuje si w ksi gach rachunkowych w dniu nast pnym po dniu
ustalenia tych praw.
15. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w walucie, w której s
wyra one, a tak e w walucie polskiej, po przeliczeniu według redniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie
uj cia tych operacji w ksi gach rachunkowych Subfunduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksi g zmiany kapitału wpłaconego b d kapitału
wypłaconego jest dzie , w którym Subfundusz zbył b d odkupił jednostki
uczestnictwa. Na potrzeby okre lenia Warto ci Aktywów Netto na
Jednostk Uczestnictwa w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si
zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego,
zwi zanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Subfunduszu z tytułu ich odkupu
nast puje zgodnie z metod ŻIŻO.
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18. W ksi gach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje si odsetki
naliczone od rodków pieni nych i papierów warto ciowych, stosuj c
zasad memoriałow .
19. Przychody z lokat obejmuj w szczególno ci odsetki, oraz dodatnie saldo
ró nic kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci oraz zobowi za w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek)
wyniku z operacji.
21. Nale no ci i zobowi zania Subfunduszu ujmowane s w kwocie
wymagaj cej zapłaty.
22. Koszty Subfunduszu obejmuj w szczególno ci ujemne saldo ró nic
kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci, oraz zobowi za w walutach obcych, a tak e koszty
limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Subfunduszu ujmowane s
w ksi gach w wysoko ci
przewidywanej. W przypadku kosztów operacyjnych tworzy si rezerw
na przewidywane wydatki. Płatno ci z tytułu kosztów operacyjnych
zmniejszaj
naliczon
rezerw . Uzgodnienie przewidywanych i
rzeczywistych kosztów nast puje w okresach miesi cznych.
24. Koszty, które dotycz całego Żunduszu DWS Parasol SFIO, obci aj
Subfundusz proporcjonalnie do udziału warto ci aktywów netto
Subfunduszu DWS Zrównowa onego Rynków Wschodz cych w warto ci
aktywów netto Żunduszu DWS Parasol SFIO.
25. Na potrzeby okre lenia warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si zmian w kapitale
wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwi zanych z wpłatami lub
wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasad opisan w punkcie 16.
Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu
1. Wycena aktywów netto dokonywana jest w ka dym Dniu Wyceny, który
przypada w dniu, w którym odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
2. Aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania Subfunduszu ustala si
w dniu wyceny oraz na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego,
według wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, z zastrze eniem pkt
7 poni ej.
3. Warto ć godziw składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym
akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów
depozytowych, dłu nych papierów warto ciowych, instrumentów
pochodnych,
certyfikatów
inwestycyjnych,
tytułów
uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic i instrumentów rynku pieni nego Towarzystwo wyznaczało w
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okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku w oparciu o
ostatnie, dost pne kursy o godz. 23.59 w Dniu Wyceny w nast puj cy
sposób:
a. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według
ostatniego dost pnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z
zastrze eniem,
e gdy wycena aktywów Subfunduszu
dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamkni cia, a w przypadku braku kursu zamkni cia - innej,
ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej jego odpowiednik,
za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten kurs albo warto ć z
Dnia Wyceny;
b. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacz co
niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto adnej
transakcji - według ostatniego dost pnego w momencie
dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku,
skorygowanego
w
sposób
umo liwiaj cy
uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, zgodnie z
zasadami okre lonymi w ust. 4, z zastrze eniem, e gdy
wycena aktywów Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu
w dniu wyceny kursu zamkni cia, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten
kurs albo warto ć z uwzgl dnieniem istotnych zdarze
maj cych wpływ na ten kurs albo warto ć;
c. je eli Dzie Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania
transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dost pnego
w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni cia
ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umo liwiaj cy
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej,
zgodnie z pkt.4
4. W celu wiarygodnego oszacowania warto ci godziwej Subfundusz stosuje
nast puj ce powszechnie uznane metody estymacji, w szczególno ci:
a. Oszacowanie na podstawie oficjalnie wyliczonej przez dany
rynek ceny zamkni cia, lub
b. Oszacowanie na podstawie ostatnich najlepszych, dost pnych
ofert kupna i sprzeda y, przy czym nie jest mo liwe oparcie si
wył cznie na ofertach sprzeda y, lub
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c. Oszacowanie na podstawie ceny nieró ni cego si istotnie
składnika lokat, ogłoszonej na aktywnym rynku, lub
d. Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i
porównania z emitentami o zbli onym profilu, których
instrumenty finansowe s notowane na aktywnym rynku, lub
e. Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów
pieni nych z uwzgl dnieniem prognozowanych przepływów
generowanych przez emitenta oraz warto ci rezydualnej, lub
f. Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.
5. W przypadku, gdy brak jest stałej mo liwo ci samodzielnego
pozyskiwania przez Subfundusz kursów stosowanych do wyznaczania
warto ci godziwej składników lokat notowanych na aktywnym rynku, a
istnieje mo liwo ć wykorzystywania przez Subfundusz kursów
uzyskiwanych
od
wyspecjalizowanych,
niezale nych
jednostek
dokonuj cych wycen rynkowych, Subfundusz wykorzystuje te kursy.
6. Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach
aktywnych jest rynek, na którym w ci gu ostatniego miesi ca
kalendarzowego odnotowano najwi kszy redni wolumen obrotu tymi
składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest
dokonywany na koniec ka dego kolejnego miesi ca kalendarzowego.
7. Warto ć składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala si :
a. akcji - według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem zdarze
maj cych istotny wpływ na t warto ć, w szczególno ci w
oparciu o analiz sytuacji finansowej spółki i porównanie ze
spółkami o zbli onym profilu, których akcje s notowane na
rynku aktywnym,
b. praw do akcji - w oparciu o ostatni cen , po jakiej nabywano
papiery warto ciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej, powi kszon o warto ć rynkow prawa
poboru niezb dnego do ich obj cia w dniu wyga ni cia tego
prawa, a w przypadku, gdy zostały okre lone i podane do
publicznej wiadomo ci ró ne ceny emisyjne, w oparciu o
redni cen nabycia wa on liczb nabytych papierów
warto ciowych, z uwzgl dnieniem zmian warto ci tych
papierów, spowodowanych zdarzeniami maj cymi wpływ na
ich warto ć rynkow ,
c. praw poboru - według warto ci teoretycznej,
d. dłu ne papiery warto ciowe i depozyty w bankach krajowych
lub instytucjach kredytowych, w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza si
odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów
odsetkowych Subfunduszu,
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e. dłu ne papiery warto ciowe z wbudowanymi instrumentami
pochodnymi – w warto ci godziwej, w szczególno ci w
przypadku dłu nych papierów warto ciowych z wbudowanymi
instrumentami pochodnymi opartymi o stopy procentowe lub
kursy walut – według zdyskontowanych przepływów
pieni nych, okre lonych z uwzgl dnieniem bie cej i
oczekiwanej warto ci instrumentów, o które jest oparty dany
instrument pochodny,
f. instrumenty rynku pieni nego oraz papiery warto ciowe
inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne nieb d ce dłu nymi
papierami warto ciowymi- według warto ci godziwej,
g. instrumenty pochodne - w warto ci godziwej, w szczególno ci
kontrakty terminowe na walut
- według rozlicze
kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z
uwzgl dnieniem
wyceny
metoda
zdyskontowanych
przepływów pieni nych instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
h. opcje – według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem typu
instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu
pozostałego do wyga ni cia opcji, w tym w oparciu o wycen
dostarczan przez wystawc opcji, dokonywan według
uznanych metod, takich jak Monte Carlo, zmodyfikowany
model Black’a Scholes’a,
i. kontrakty terminowe – według stanu rozlicze kontrahentów
wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z uwzgl dnieniem
wyceny instrumentu bazowego oraz terminu wykonania
kontrakt,
j. jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły
uczestnictwa
emitowane
przez instytucje
wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic - według ostatniej
warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa, certyfikat
lub tytuł uczestnictwa dost pnej w Momencie Wyceny w Dniu
Wyceny, z uwzgl dnieniem istotnych zdarze maj cych wpływ
na t warto ć, które wyst piły w okresie od momentu ostatniej
publikacji tej warto ci do Dnia Wyceny;
8. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w
warto ci godziwej, do wysoko ci skorygowanej ceny nabycia - warto ć
godziwa wynikaj ca z ksi g rachunkowych stanowi, na dzie
przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia.
9. Nale no ci z tytułu udzielonej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych,
wycenia si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
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10. Zobowi zania z tytułu otrzymanej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych, ustala
si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
11. Papiery warto ciowe nabyte przez Subfundusz przy zobowi zaniu si
drugiej strony do odkupu wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metod skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Zobowi zania z tytułu zbycia papierów warto ciowych, przy zobowi zaniu
si Subfunduszu do odkupu, wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy sprzeda y, metod korekty ró nicy pomi dzy cen odkupu a cen
sprzeda y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
13. Aktywa Subfunduszu oraz zobowi zania denominowane w walutach
obcych wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na
aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie s notowane na aktywnym rynku
- w walucie, w której s denominowane. Aktywa Subfunduszu i jego
zobowi zania wykazuje si w walucie polskiej, po przeliczeniu według
ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski. Warto ć Aktywów Subfunduszu notowanych
lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
wylicza kursu, nale y okre lić w relacji do Euro.
14. rodki pieni ne oraz denominowane w złotych nale no ci i zobowi zania
wycenia si w walucie, w której s wyra one, a tak e w walucie polskiej
po przeliczeniu według redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzie , o którym mowa w pkt.3.
Ustalanie warto ci aktywów netto Subfunduszu
1. W Dniu Wyceny aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania ustala
si według stanów odpowiednio aktywów i zobowi za oraz kursów, cen i
warto ci okre lonych w Momencie Wyceny z bie cego Dnia Wyceny. W
okresie obejmuj cym sprawozdanie finansowe, od 1 stycznia do 30
czerwca 2010 roku Moment Wyceny był wyznaczony przez Towarzystwo
na godz. 23.59.
2. Warto ć aktywów netto Subfunduszu jest równa warto ci wszystkich
aktywów Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowi zania
Subfunduszu w Dniu Wyceny.
3. Warto ć aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w
dniach, w których odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
4. Warto ć aktywów netto Subfunduszu na jednostk
uczestnictwa
Subfunduszu w Dniu Wyceny jest równa warto ci aktywów netto
Subfunduszu podzielonej przez liczb
Jednostek Uczestnictwa
Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

Subfunduszu ustalon na podstawie Rejestru Uczestników Subfunduszu
w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.
5. Subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa Subfunduszu w Dniu
Wyceny po Cenie równej Warto ci Aktywów Netto na Jednostk
Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczonej zgodnie z zasad opisan , w
pkt.4.
2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWO CI
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku
Subfundusz nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowo ci.
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NOTA-2 NALE NO CI FUNDUSZU
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
Pozostałe, w tym
z tytułu wiadcze
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS ZROWNOWA ONY RYNKÓW WSCHODZ CYCH
NOTA OBJA NIAJ CA- NALE NO CI ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
10
11
6
6

3
1
-

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowi zania:
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
z tytułu zobowi za wobec TŻI

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS ZROWNOWA ONY RYNKÓW WSCHODZ CYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - ZOBOWI ZANIA ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
9
19
35
5
30

0
4
6
0
5

NOTA-4 I.STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH
Waluta
BANKOWYCH I NA RACHUNKACH W
DOMACH MAKLERSKICH

Warto ć na 30.06.2010 w walucie I. STRUKTURA RODKÓW
sprawozdania finansowego w
PIENI NYCH NA RACHUNKACH Waluta
tys.
BANKOWYCH

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

870

429

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

PLN

114

114 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

PLN

46

46

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DZ BANK POLSKA S.A.

EUR
PLN

2
750

6 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
750 DZ BANK POLSKA S.A.
BANK PEKAO S.A.

EUR
PLN
PLN

1
200
180

3
200
180

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Waluta

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
Warto ć na 30.06.2010 w walucie
RODKÓW PIENI NYCH
sprawozdania finansowego w
UTRZYMYWANYCH W CELU
tys.
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS ZROWNOWA ONY RYNKÓW WSCHODZ CYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

870

10
302

EUR
PLN

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH

Warto ć na dzie
bilansowy w
walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty rodków pieni nych w
podziale na ich rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
terminowe w KDPW

-

2
864

Warto ć na dzie
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

-

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

6 55
864 6

Warto ć na 30.06.2010 w walucie
sprawozdania finansowego w
tys.

Waluta

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH
III. Ekwiwalenty rodków
pieni nych w podziale na ich
rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
- terminowe w KDPW

429
PLN
EUR

426
1

426
3

Warto ć na dzie
Warto ć na
bilansowy w
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
walucie
w danej walucie w tys.
sprawozdania
sprawozdania
finansowego w tys.
finansowego w tys.

-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS ZRÓWNOWA ONY RYNKÓW WSCHODZ CYCH
Nota 5 - Ryzyka
1) Poziom obci enia aktywów i zobowi za Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze
stopy procentowej
Ryzyko warto ci godziwej wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest z istnieniem
odwrotnej zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a warto ci
zerokuponowych papierów dłu nych, obligacji ze stałym kuponem lub warto ci
instrumentów dłu nych okre lonych w § 25 1.2 rozporz dzenia z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych z kuponem
opartym na stopie procentowej.
Kategoria bilansowa
Obligacje stałokuponowe Skarbu Pa stwa
Obligacje zerokuponowe Skarbu Pa stwa
Bony skarbowe
RAZEM:

Udział w aktywach
Subfunduszu
31,42 %
4,21 %
2,73%
38,36 %

b) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem przepływów rodków pieni nych
wynikaj cym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów rodków pieni nych wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest
z istnieniem zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a wielko ci przepływów
finansowych (kuponów) wynikaj cych z faktu posiadania zmiennokuponowych papierów
dłu nych.
Na dzie bilansowy 30 czerwca 2010 roku Subfundusz nie posiadał aktywów obci onych
ryzykiem przepływów rodków pieni nych wynikaj cym ze stopy procentowej.
2) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem kredytowym,
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) kwoty odzwierciedlaj ce maksymalne obci enie ryzykiem kredytowym na
dzie bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowi zków, przy czym w opisie nie uwzgl dnia si warto ci godziwych
dodatkowych zabezpiecze .
Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem kredytowym okre lony
jest przez procentowy udział papierów dłu nych Skarbu Pa stwa, przedsi biorstw,
depozytów bankowych, transakcji sprzeda y z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back)
oraz transakcji na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
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Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe
Dłu ne papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
Kontrakty terminowe typu NDF
RAZEM:

Warto ć w tys.
PLN
750
4 181
0
4 931

Udział w
aktywach
6,88%
38,36%
0,00%
45,24%

b) wskazanie istniej cych przypadków znacz cej koncentracji ryzyka kredytowego
w poszczególnych kategoriach lokat
Kategoria bilansowa
Dłu ne papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
RAZEM:

Warto ć w tys.
PLN
4 181
4 181

Udział w
aktywach
38,36%
38,36%

3) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem walutowym, ze
wskazaniem
przypadków znacz cej
koncentracji ryzyka walutowego w
poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem walutowym okre lony jest
przez procentowy udział aktywów (papierów warto ciowych, instrumentów rynku pieni nego,
depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o
pozycj walutow uzyskan przez u ycie instrumentów pochodnych w aktywach subfunduszu.
Pozycja walutowa
Tytuły uczestnictwa nominowane w walutach
obcych
rodki pieni ne nominowane w walutach
obcych
RAZEM:

Udział w aktywach Subfunduszu
53,41 %
0,06%
53,47%

4) Ryzyko płynno ci
Ryzyko płynno ci jest definiowane jako ryzyko, i Subfundusz nie b dzie w stanie
wygenerować dostatecznych rodków pieni nych niezb dnych do wykonania swoich
zobowi za w terminach ich wymagalno ci lub te zbycie aktywów nast pi na warunkach
istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, i jednostki uczestnictwa Subunduszu mog być odkupywane codziennie,
polityk Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu rodków pieni nych oraz
codzienne monitorowanie płynno ci. Zgodnie z polityk
Subfunduszu, kierownictwo
Towarzystwa okre la limity płynno ci oraz dokonuje okresowej ich analizy.
Subfundusz inwestuje w składniki lokat o du ej płynno ci oraz składniki lokat, które nie s
przedmiotem obrotu na aktywnych rynkach i które charakteryzuj si nisk płynno ci . Istnieje
ryzyko, i Subfundusz mo e nie być w stanie zbyć w krótkim terminie składników lokat, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w warto ci odpowiadaj cej ich oszacowanej warto ci
godziwej, jak te mo e nie być w stanie podj ć odpowiednich działa w odpowiedzi na
zaistniałe okoliczno ci takie, jak na przykład podwy szenie ryzyka kredytowego emitenta.
W okresie obj tym sprawozdaniem Subfundusz nie zawieszał zbywania jednostek
uczestnictwa.
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NOTA-6 INSTRUMENTY
POCHODNE

NDF2907

Deutsche Bank Group

Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.

Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS ZROWNOWA ONY RYNKÓW WSCHODZ CYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
Typ zaj tej
pozycji

KRÓTKA

Rodzaj instrumenty Cel otwarcia Warto ć
Warto ć przyszłych
pochodnego
pozycji
otwartej pozycji strumieni pieni znych

FORWARD
WALUTOWY

Zabezpieczen
ie pozycji
walutowej
funduszu

Suma płatno ci przy
rozliczeniu transakcji
terminowej typu Forward
jest równa co do warto ci
ró nicy pomi dzy cen
zawarcia transakcji i cen
zamkni cia b d
0
wyga ni cia transakcji

Terminy przyszłych
strumieni pieni nych

29/07/2010

Kwota b daca podstaw
przyszłych płatno ci

1 150 TYS. EUR

Termin zapadalno ci (wygasni cia)
instrumentu pochodnego

29/07/2010

Termin wykonania
instrumentu pochodnego

29/07/2010

NOTA OBJA NIAJ CA -TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU ŻUNDUSZU LUB DRUżIEJ STRONY DO ODKUPU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU SI FUNDUSZU LUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU
Transakcje przy zobowi zaniu si drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na fundusz praw własno ci i
ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na fundusz praw
własno ci i ryzyk

Warto ć na dzie bilansowy
30.06.2010 w tys. zł

Warto ć na dzie bilansowy
31.12.2009 w tys. zł

Transakcje przy zobowi zaniu si funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Nale no ci z tytułu papierów warto ciowych po yczonych od funduszu w trybie
przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
Zobowi zania z tytułu papierów wartosciowych po yczonych przez fundusz w
trybie przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS ZROWNOWA ONY RYNKÓW WSCHODZ CYCH

(Nie dotyczy)

NOTA-8 I.ZACI GNI TE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu
udzielaj cego kredytu
(po yczki)

Siedziba

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH WYKORZYSTANIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU

Kwota kredytu/po yczki w chwili zaci gni cia
tys.

kwota w
walucie

jednostka

Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty
waluta

procentowy udział tys.
w aktywach

kwota w
walucie

jednostka

( NIE DOTYCZY)

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH UDZIELENIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU
Kwota kredytu/po yczki w chwili udzielenia

Siedziba
tys.

kwota w
walucie

jednostka

waluta

(NIE DOTYCZY)
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS ZROWNOWA ONY RYNKÓW WSCHODZ CYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - KREDYTY I PO YCZKI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warunki
oprocentowania
procentowy udział
w aktywach

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Warunki
oprocentowania
waluta

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

NOTA-9

I.WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego)
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie obcej
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie sprawozdania finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
Razem

jednostka

waluta

30.06.2010 waluta

31.12.2009

w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.

EUR
EUR

6
5 822

EUR
EUR

3
823

w tys.
w tys.

EUR
EUR

2
1 404

EUR
EUR

1
200

w tys.
w tys.
w tys.

EUR
EUR

6
5 822
5 828

EUR
EUR

3
823
826

II. DODATNIE I UJEMNE RÓ NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic
rodki pieni

ne i ich ekwiwalenty

III. REDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZ DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010
Pozostałe pozycje bilansu s denominowane w złotych polskich
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS ZROWNOWA ONY RYNKÓW WSCHODZ CYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - WALUTY I RÓ NICE KURSOWE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

39

247

-

-

19

-

-

37

-

-

-

-

-

-

3

0

kurs w stosunku
waluta
do zł
4,1458 EUR

Warto ć zrealizowanego
NOTA-10 I.ZREALIZOWANY I
zysku (straty) ze zbycia
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA lokat w tys. za okres
LOKAT
01.01.2010 do 30.06.2010
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w
-3
tym:
dłu ne papiery warto ciowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dłu ne papiery warto ciowe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2010 do
30.06.2010

Warto ć zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys. za okres
01.01.2009 do 31.12.2009

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2009 do
31.12.2009

426

-3

70

-

-14

-3

-3

-142
-

29
-

131
-

16
-

Warto ć w okresie
sprawozdawczymw tys.

I. Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe

Żundusz nie dokonywał
dystrybucji dochodów

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT
Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS ZROWNOWA ONY RYNKÓW WSCHODZ CYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warto ć w okresie
Udział w aktywach w
sprawozdawczym w tys. dniu wypłaty

I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów
niepublicznych:
Żundusz nie dokonywał dystrybucji przychodów

Udział w aktywach netto Wpływ na warto ć
w dniu wypłaty
aktywów w tys.

NOTA 11 - WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Cz
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS ZROWNOWA ONY RYNKÓW WSCHODZ CYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - KOSZTY ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

ć stała wynagrodzenia

Warto ć za okres od
01.01.2010 do 30.06.2010

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 31.12.2009
112

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 30.06.2009
35

14

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O
JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Warto ć aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Warto ć aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A

Deutsche Bank Group
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS ZROWNOWA ONY RYNKÓW WSCHODZ CYCH
NOTA OBJA NIAJ CA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
30.06.2010

31.12.2009

31.12.2008

10 837

2 009

653

146,36

135,10

109,54

146,36
146,36

135,10
135,10

109,54
109,54

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
SUBFUNDUSZ
DWS ZRÓWNOWA ONY RYNKÓW WSCHODZ CYCH
INFORMACJA DODATKOWA
1) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH DOTYCZ CYCH LAT
UBIEżŁYCH, UJ TYCH W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM ZA BIE CY
OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie
zarejestrowano znacz cych zdarze
dotycz cych lat ubiegłych uj tych w
sprawozdaniu finansowym za bie cy okres.
2) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST PIŁY PO DNIU
BILANSOWYM,
A
NIEUWZżL DNIONYCH
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
Po zako czeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2010 roku nie
wyst piły takie zdarzenie, które nie zostały uj te w sprawozdaniu finansowym.
3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJA NIENIE RÓ NIC, POMI DZY DANYMI
UJAWNIONYMI
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
I
W
PORÓWNYWALNYCH
DANYCH
ŻINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZ DZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI ŻINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły si ró nice pomi dzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
4) DOKONANE KOREKTY BŁ DÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY,
TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW ŻINANSOWYCH NA
SYTUACJ MAJATKOW I ŻINANSOW , PŁYNNO Ć ORAZ WYNIK Z
OPERACJI I RENTOWNO Ć SUBFUNDUSZU.
a) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki informowania
uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa
Subfunduszu.
Deutsche Bank Group
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b) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki zawieszenia w
dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa Subfunduszu.
c) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki nierozliczenia si
transakcji zawieranych przez Subfundusz.
5) KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI
Sprawozdanie Subfunduszu DWS Zrównowa ony Rynków Wschodz cych na dzie
30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci
przez Subfundusz w daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Jednocze nie zwracamy uwag , e zgodnie z art. 40 pkt 2 ust.1 Statutu Żunduszu
DWS Parasol SŻIO, Towarzystwo mo e podj ć decyzje o likwidacji Subfunduszu w
przypadku spadku warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych,
lub odpowiednio, w przypadku utrzymywania si
warto ci aktywów netto
Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych przez okres przekraczaj cy 3 miesi ce od
dnia rozpocz cia działalno ci przez Subfundusz Na dzie sprawozdawczy warto ć
aktywów netto Subfunduszu wynosiła 10 837 tys. PLN. Intencj Towarzystwa jest
rozwijanie działalno ci Subfunduszu. Zdaniem Zarz du Towarzystwa nie istniej
okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci Subfunduszu w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Prezentowane sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporz dzone po
poł czeniu DWS Zrównowa onego Rynków Wschodz cych (subfundusz
przejmuj cy) z DWS Zrównowa ony Sektora Żinanse i Konsumpcja (fundusz
przejmowany).
Przebieg poł czenia
W dniu 30 wrze nia 2009 roku Towarzystwo zło yło do KNŻ wniosek o udzielenie
zgody na poł czenie Subfunduszu DWS Zrównowa ony Sektora Żinanse i
Konsumpcja – jako subfunduszu przejmowanego, z Subfunduszem DWS
Zrównowa onym Rynków Wschodz cych – jako subfunduszu przejmuj cego. W dniu
11 lutego 2010 roku Komisja Nadzoru Żinansowego udzieliła zgody na poł czenie
Subfunduszy. Decyzj Towarzystwa, Subfundusze zostały poł czone w dniu 16
kwietnia 2010 roku.
W dniu poł czenia za jednostki uczestnictwa DWS Zrównowa onego Sektora
Finanse i Konsumpcja zostały przydzielone Jednostki Uczestnictwa DWS
Zrównowa onego Rynków Wschodz cych. Tym tym samym dniu tj. 16 kwietnia 2010
roku nastapiło faktyczne przekazanie aktywów i zobowi za z subfunduszu
przejmowanego do subfunduszu przejmuj cego, który wszedł we wszystkie prawa i
obowi zki subfunduszu przejmowanego.
Poł czenie nast piło w trybie art. 200 Ustawy. Ustalenie liczby Jednostek
Uczestnictwa subfunduszu przejmuj cego przydzielonych uczestnikom subfunduszu
przejmowanego nast piło według warto ci aktywów netto przypadaj cych na
Deutsche Bank Group
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jednostk
uczestnictwa, obliczonych na podstawie warto ci aktywów netto
wynikaj cych z ksi g subfunduszu przejmuj cego oraz subfunduszu przejmowanego
na dzie poprzedzaj cy dzie przydziału jednostek.
Ponadto w rachunku wyniku z operacji subfunduszu przejmuj cego nie s
wykazywane przychody z lokat netto, zrealizowany zysk (strata) ze zbycia
składników lokat oraz wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny
lokat wcze niej wykazane w subfunduszu przejmowanym – do dnia uj cia rozliczenia
poł czenia subfunduszy. Przychody z lokat netto oraz zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia składników lokat subfunduszu przejmowanego – do dnia rozliczenia
poł czenia – wykazany został w niniejszym sprawozdaniu w pozycji kapitał
wpłacony. W rezultacie, w pozycji kapitał wpłacony, uj ta została kwota 6.388 tys. zł
stanowi ca warto ć aktywów netto subfunduszu przejmowanego na dzie przydziału
jednostek uczestnictwa w subfunduszu przejmuj cym.
Przydział jednostek w subfunduszu przejmuj cym
Przydział został dokonany w dniu 16 kwietnia 2010 roku roku według warto ci
aktywów netto funduszy z dnia 15 kwietnia 2010 roku.

Nazwa Subfunduszu
DWS Zrównowa ony Rynków
Wschodz cych
DWS Zrównowa ony Sektora
Finanse i Konsumpcja

Warto ć aktywów
netto na JU
Kategoria A

Liczba JU
Kategoria A

Warto ć JU
w tys. zł

145,89

43 789,549

6 388

102,09

62 578,784

6 388

Przekazanie maj tku funduszu przejmowanego
W dniu poł czenia maj tek subfunduszu przejmowanego został przekazany
funduszowi przejmuj cemu.
Na dzie przed przekazaniem warto ć aktywów DWS Zrównowa onego Sektora
Finanse i Konsumpcja wynosiła 6 401 tys. zł, a warto ć zobowi za :13 tys. zł.
Ostatnim sprawozdaniem subfunduszu przejmowanego podlegaj ce badaniu przez
biegłego rewidenta było sprawozdanie za okres roczny ko cz cy si 31 grudnia 2009
roku.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy Zarz d Towarzystwa sporz dził sprawozdanie
finansowe subfunduszu DWS Zrównowa onego Sektora Finanse i Konsumpcja na
dzie 15 kwietnia 2010 roku, to jest na dzie poprzedzaj cy dzie przydziału
Jednostek Uczestnictwa DWS Zrównowa onego Rynków Wschodzacych. Wskazane
sprawozdanie finansowe nie podlega obowi zkowi badania przez biegłego
rewidenta.
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6) MAKSYMALNY POZIOM WYNAżRODZENIA ZA ZARZ DZANIE ŻUNDUSZAMI
INWESTYCYJNYMI OTWARTYMI B D CYMI PRZEDMIOTEM LOKAT
SUBFUNDUSZU
Maksymalna wysoko ć wynagrodzenia za zarz dzanie funduszami inwestycyjnymi
otwartymi b d cymi przedmiotem lokat Subfunduszu DWS Zrównowa ony Rynków
Wschodz cych jest obliczana w oparciu o warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa subfunduszu w danym dniu wyceny i wynosi:
DWS Turkei dla jednostek uczestnictwa kategorii LC – 1,75% warto ci aktywów netto
subfunduszu rocznie,
DWS Invest BRIC Plus dla jednostek uczestnictwa kategorii LC – 1,50% warto ci
aktywów netto subfunduszu rocznie,
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus dla jednostek uczestnictwa
kategorii LC – 1,50% warto ci aktywów netto subfunduszu rocznie.
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DWS AMERYKA ŁACI SKA SUBFUNDUSZ WYDZIELONY
W DWS PARASOL SPECJALISTYCZNYM
FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM
RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGL DU ORAZ RÓDROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

SKŁADNIKI LOKAT
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania maj ce siedzib za
granic
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS AMERYKA ŁACI SKA
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA żŁÓWNA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

Warto ć według
ceny nabycia w
tys.

5 373

30.06.2010
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

6 823

Procentowy udział Warto ć według
w aktywach
ceny nabycia w
ogółem
tys.

86,88%

8 726

31.12.2009
Warto ć według
wyceny na dzie
bilansowy w tys.

9 755

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

85,83%

TYTUŁY UCZESTNICTWA
EMITOWANE PRZEZ ISTYTUCJE
WSPÓLNEGO INWESTOWANIA
MAJ CE SIEDZIB ZA żRANIC
Tytuły uczestnictwa

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby
emitenta

Aktywny rynek - rynek regulowany

DWS LATEINAMERIKA
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS AMERYKA ŁACI SKA
ZESTAWIENIE LOKAT
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEżO INWESTOWANIA MAJ CE SIEDZIB ZA żRANIC
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach złotych)

AKTYWNY RYNEK - RYNEK
REGULOWANY

GERMAN
STOCK
EXCHANGE

DWS
LATEINAMERIKA LUKSEMBURG

Liczba

Warto ć według Warto ć na dzie
Procentowy
ceny nabycia w
bilansowy w tys.
udział w
tys.PLN
PLN
aktywach ogółem
5 180
5 373
6 823
86,88%
5 180

5 373

6 823

86,88%

5 180

5 373

6 823

86,88%

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS AMERYKA ŁACI SKA
BILANS
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

BILANS
Aktywa
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Nale no ci
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Zobowi zania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat

30.06.2010

31.12.2009
7 853
984
46
6 823
639
7 214
6 071
24 510
-18 439
-307
-302

11 365
1 408
202
9 755
107
11 258
10 427
18 799
-8 372
-199
-141

-5

-58

Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

1 450

1 030

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

7 214

11 258

40 288,805
179,05

65 713,648
171,32

Liczba jednostek uczestnictwa
Warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa

Bilans nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
finansowego.

ć sprawozdania
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS AMERYKA ŁACI SKA
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
( w tysi cach złotych, z wyj tkiem wyniku z operacji przypadajacego na jednostk uczestnictwa )
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Ujemne saldo ró nic kursowych
Pozostałe, w tym:
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w
tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu ró nic kursowych
Wynik z operacji

Kategoria jednostek uczestnictwa
Wynik z operacji przypadaj cy na jednostk
uczestnictwa

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-30.06.2009

52
40
12
213
166
45
2
0
213
-161

52
35
17
198
132
62
4
0
198
-146

14
8
6
51
33
16
2
0
51
-37

473

884

276

53
-175

-118
-58

-114
-32

420
101
312

1 002
-166
738

390
53
239

Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy Wynik z operacji przypadaj cy
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
na jednostk uczestnictwa
7,73

63,31

35,95

Rachunek wyniku z operacji nale y analizować ł cznie z notami obja niaj cymi oraz informacj dodatkow , które stanowi integraln cz
sprawozdania finansowego.

ć
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS AMERYKA ŁACI SKA
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem liczby jednostek uczestnictwa i warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana warto ci aktywów netto
Warto ć aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2009-31.12.2009

11 258
312
-161
53

728
738
-146
-118

420
312

1 002
738

-4 356

9 792

5 711

17 662

-10 067
-4 044

-7 870
10 530

Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

7 214

11 258

rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Liczba jednostek uczestnictwa narastaj co od pocz tku
działalno ci funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
saldo zmian
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

8 422

3 286

-25 424,841
33 183,725
58 608,566
-25 424,841

58 970,949
115 666,064
56 695,115
58 970,949

40 288,805
160 115,584
119 826,779
40 288,805

65 713,648
126 931,861
61 218,213
65 713,648

171,32

108,01

179,05

171,32

9,10%

58,61%

158,43
09/02/2010

108,58
04/03/2009

185,60
25/06/2010

176,02
16/12/2009

179,05
30/06/2010

171,32
31/12/2009

3,97%

4,02%

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powi kszenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

Zmiana warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa na koniec
bie cego okresu sprawozdawczego
procentowa zmiana warto ci aktywów netto na jednostk
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
minimalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
maksymalna warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym
data wyceny
warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
data wyceny
Procentowy udział kosztów funduszu w redniej warto ci
aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS AMERYKA ŁACI SKA
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWO CI
1)

OPIS, W TYM:
A/

PRZYJ TE ZASADY RACHUNKOWO CI

Sprawozdanie finansowe Subfunduszu DWS Ameryka Łaci ska obejmuj ce okres
od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku zostało sporz dzone na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci (Dz. U. z 2009
roku nr 152, poz. 1223 z pó niejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporz dzeniem
Ministra Żinansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2007 r, nr.249, poz.1859).
Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1. Sprawozdanie finansowe sporz dza si w j zyku polskim i walucie
polskiej.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s w tys.
złotych, za wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
3. Na dzie bilansowy ustala si wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj cy:
a. Przychody z lokat netto – stanowi ce ró nic pomi dzy
przychodami z lokat i kosztami Subfunduszu netto,
b. Zrealizowany zysk/strat ze zbycia lokat i niezrealizowany
zysk/strat z wyceny lokat.
4. Jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje:
a. Zestawienie lokat,
b. Bilans,
c. Rachunek wyniku z operacji,
d. Zestawienie zmian w aktywach netto,
e. Noty obja niaj ce,
f. Informacj dodatkow ,
5. Sprawozdanie finansowe na dzie 30 czerwca 2010 roku obejmuje
nast puj ce dane porównywalne:
a. Bilans na dzie 31 grudnia 2009 roku,
b. Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2009 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
roku,
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c. Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres
sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009
roku.
Warto ci szacunkowe
Sporz dzanie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa dokonania
subiektywnych ocen, estymacji i przyj cia zało e wpływaj cych na stosowane
zasady rachunkowo ci oraz na prezentowane warto ci aktywów i pasywów oraz
kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane s w oparciu o dost pne dane
historyczne, dane mo liwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych
czynników uwa anych za wła ciwe w danych okoliczno ciach. Stanowi one
podstaw do oszacowania warto ci bilansowych aktywów i zobowi za , których nie
da si okre lić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny pochodz cej z aktywnego
rynku.
Szacunki i zało enia stanowi ce ich podstaw podlegaj okresowym przegl dom.
Korekty w szacunkach s rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany
szacunku, je eli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano
zmiany i okresach przyszłych, je li korekta wpływa zarówno na bie cy, jak i przyszłe
okresy.
Szacunki dokonane na dzie bilansowy uwzgl dniaj parametry z tego dnia i poziom
ryzyka na ten dzie . Bior c pod uwag zmienno ć otoczenia gospodarczego istnieje
niepewno ć w zakresie dokonanych szacunków.
Poni ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy
sporz dzeniu sprawozdania finansowego Subfunduszu.
Składniki lokat wyceniane w warto ci godziwej
Warto ć godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek ustalana
jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu b d przy zastosowaniu
innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny s okresowo
oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny s testowane i zatwierdzane
przed u yciem. W miar mo liwo ci w modelach wyceny wykorzystywane s
wył cznie dane mo liwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
kierownictwo musi korzystać z oszacowa . Zmiany przyj tych zało e i szacunków
mog mieć wpływ na wykazywane warto ci godziwe składników lokat.
Składniki lokat wyceniane metod zamortyzowanego kosztu oraz innymi
metodami
Na dzie 30 czerwca 2010 roku Subfundusz nie posiadał aktywów wycenionych w
sposób inny ni w oparciu o kurs ustalony na aktywnym rynku tj. metod
zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie warto ci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny.
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Ujmowanie w ksi gach rachunkowych informacji i operacji dotycz cych
Subfunduszu
1. Ksi gi Subfunduszu s prowadzone w walucie polskiej.
2. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w ksi gach rachunkowych w
okresie, którego dotycz .
3. Zapisy w ksi gach rachunkowych Subfunduszu dokonywane s na
podstawie dowodów ksi gowych. Operacje dotycz ce poszczególnych
składników aktywów i pasywów Subfunduszu ujmuje si w ksi gach
rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.
4. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje si w
ksi gach rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy.
5. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po
momencie wyceny, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia
zawarcia transakcji w momencie wyceny, Towarzystwo ujmowało si w
dacie zawarcia umowy, ale uwzgl dnia w najbli szej wycenie aktywów
Subfunduszu i ustaleniu jego zobowi za . W poprzednim okresie
sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 maja 2009 roku,
moment wyceny wyznaczony był na godz.12:00. Od dnia 1 czerwca 2009
roku Towarzystwo dokonało zmiany i przesun ło ten moment na
godz.23:59. W okresie obj tym sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia 2010
roku do 30 czerwca 2010 roku, moment wyceny wyznaczony był przez
Towarzystwo na godz. 23:59.
6. Nabyte składniki portfela lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych
Subfunduszu według ceny nabycia, obejmuj cej prowizj maklersk .
Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje si według warto ci
równej zeru.
7. Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje si w
cenie nabycia wynikaj cej z ceny nabycia tych składników lokat
wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieni nych.
8. Dłu ne papiery warto ciowe ujmuje si w ksi gach rachunkowych według
warto ci ustalonej w stosunku do ich warto ci nominalnej ł cznie ze
skumulowanymi odsetkami.
9. Zysk lub strat ze zbycia składników lokat Subfunduszu wylicza si
metod ,, najdro sze sprzedaje si jako pierwsze’’, polegaj c na
przypisaniu sprzedanym składnikom najwy szej ceny nabycia danego
składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysoko ci
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, najwy szej bie cej warto ci ksi gowej.
10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje po yczek
papierów warto ciowych s wył czone spod zasady okre lonej w ppkt 9.
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11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje si transakcji zbycia i nabycia
danego składnika lokat, w pierwszej kolejno ci ujmuje si nabycie danego
składnika lokat.
12. Przysługuj ce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje
si w ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny
danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa
poboru.
13. Nale n dywidend a akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si w
ksi gach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych
akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzgl dniaj cy tego prawa do
dywidendy.
14. Przysługuj ce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz
prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym
rynku ujmuje si w ksi gach rachunkowych w dniu nast pnym po dniu
ustalenia tych praw.
15. Operacje dotycz ce Subfunduszu ujmuje si w walucie, w której s
wyra one, a tak e w walucie polskiej, po przeliczeniu według redniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie
uj cia tych operacji w ksi gach rachunkowych Subfunduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksi g zmiany kapitału wpłaconego b d kapitału
wypłaconego jest dzie , w którym Subfundusz zbył b d odkupił jednostki
uczestnictwa. Na potrzeby okre lenia Warto ci Aktywów Netto na
Jednostk Uczestnictwa w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si
zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego,
zwi zanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Subfunduszu z tytułu ich odkupu
nast puje zgodnie z metod ŻIŻO.
18. W ksi gach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje si odsetki
naliczone od rodków pieni nych i papierów warto ciowych, stosuj c
zasad memoriałow .
19. Przychody z lokat obejmuj w szczególno ci odsetki, oraz dodatnie saldo
ró nic kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci oraz zobowi za w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek)
wyniku z operacji.
21. Nale no ci i zobowi zania Subfunduszu ujmowane s w kwocie
wymagaj cej zapłaty.
22. Koszty Subfunduszu obejmuj w szczególno ci ujemne saldo ró nic
kursowych powstałe w zwi zku z wycen
rodków pieni nych,
nale no ci, oraz zobowi za w walutach obcych, a tak e koszty
limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
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23. Koszty Subfunduszu ujmowane s
w ksi gach w wysoko ci
przewidywanej. W przypadku kosztów operacyjnych tworzy si rezerw
na przewidywane wydatki. Płatno ci z tytułu kosztów operacyjnych
zmniejszaj
naliczon
rezerw . Uzgodnienie przewidywanych i
rzeczywistych kosztów nast puje w okresach miesi cznych.
24. Koszty, które dotycz całego Żunduszu DWS Parasol SFIO, obci aj
Subfundusz proporcjonalnie do udziału warto ci aktywów netto
Subfunduszu DWS Ameryka Łaci ska w warto ci aktywów netto
Funduszu DWS Parasol SFIO.
25. Na potrzeby okre lenia warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa
w okre lonym Dniu Wyceny nie uwzgl dnia si zmian w kapitale
wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwi zanych z wpłatami lub
wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasad opisan w punkcie 16.
Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu
1. Wycena aktywów netto dokonywana jest w ka dym Dniu Wyceny, który
przypada w dniu, w którym odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
2. Aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania Subfunduszu ustala si
w dniu wyceny oraz na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego,
według wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, z zastrze eniem pkt
7 poni ej.
3. Warto ć godziw składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym
akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów
depozytowych, dłu nych papierów warto ciowych, instrumentów
pochodnych,
certyfikatów
inwestycyjnych,
tytułów
uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic i instrumentów rynku pieni nego Towarzystwo wyznaczało w
okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku w oparciu o
ostatnie, dost pne kursy o godz. 23.59 w Dniu Wyceny w nast puj cy
sposób:
a. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według
ostatniego dost pnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z
zastrze eniem,
e gdy wycena aktywów Subfunduszu
dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamkni cia, a w przypadku braku kursu zamkni cia - innej,
ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej jego odpowiednik,
za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten kurs albo warto ć z
Dnia Wyceny;
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b. je eli Dzie Wyceny jest równocze nie zwykłym dniem
dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacz co
niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto adnej
transakcji - według ostatniego dost pnego w momencie
dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku,
skorygowanego
w
sposób
umo liwiaj cy
uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, zgodnie z
zasadami okre lonymi w ust. 4, z zastrze eniem, e gdy
wycena aktywów Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu
w dniu wyceny kursu zamkni cia, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, za ostatni dost pny kurs przyjmuje si ten
kurs albo warto ć z uwzgl dnieniem istotnych zdarze
maj cych wpływ na ten kurs albo warto ć;
c. je eli Dzie Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania
transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dost pnego
w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni cia
ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu
zamkni cia - innej, ustalonej przez rynek warto ci stanowi cej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umo liwiaj cy
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej,
zgodnie z pkt.4
4. W celu wiarygodnego oszacowania warto ci godziwej Subfundusz stosuje
nast puj ce powszechnie uznane metody estymacji, w szczególno ci:
a. Oszacowanie na podstawie oficjalnie wyliczonej przez dany
rynek ceny zamkni cia, lub
b. Oszacowanie na podstawie ostatnich najlepszych, dost pnych
ofert kupna i sprzeda y, przy czym nie jest mo liwe oparcie si
wył cznie na ofertach sprzeda y, lub
c. Oszacowanie na podstawie ceny nieró ni cego si istotnie
składnika lokat, ogłoszonej na aktywnym rynku, lub
d. Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i
porównania z emitentami o zbli onym profilu, których
instrumenty finansowe s notowane na aktywnym rynku, lub
e. Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów
pieni nych z uwzgl dnieniem prognozowanych przepływów
generowanych przez emitenta oraz warto ci rezydualnej, lub
f. Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.
5. W przypadku, gdy brak jest stałej mo liwo ci samodzielnego
pozyskiwania przez Subfundusz kursów stosowanych do wyznaczania
warto ci godziwej składników lokat notowanych na aktywnym rynku, a
istnieje mo liwo ć wykorzystywania przez Subfundusz kursów
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uzyskiwanych
od
wyspecjalizowanych,
niezale nych
jednostek
dokonuj cych wycen rynkowych, Subfundusz wykorzystuje te kursy.
6. Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach
aktywnych jest rynek, na którym w ci gu ostatniego miesi ca
kalendarzowego odnotowano najwi kszy redni wolumen obrotu tymi
składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest
dokonywany na koniec ka dego kolejnego miesi ca kalendarzowego.
7. Warto ć składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala si :
a. akcji - według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem zdarze
maj cych istotny wpływ na t warto ć, w szczególno ci w
oparciu o analiz sytuacji finansowej spółki i porównanie ze
spółkami o zbli onym profilu, których akcje s notowane na
rynku aktywnym,
b. praw do akcji - w oparciu o ostatni cen , po jakiej nabywano
papiery warto ciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej, powi kszon o warto ć rynkow prawa
poboru niezb dnego do ich obj cia w dniu wyga ni cia tego
prawa, a w przypadku, gdy zostały okre lone i podane do
publicznej wiadomo ci ró ne ceny emisyjne, w oparciu o
redni cen nabycia wa on liczb nabytych papierów
warto ciowych, z uwzgl dnieniem zmian warto ci tych
papierów, spowodowanych zdarzeniami maj cymi wpływ na
ich warto ć rynkow ,
c. praw poboru - według warto ci teoretycznej,
d. dłu ne papiery warto ciowe i depozyty w bankach krajowych
lub instytucjach kredytowych, w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza si
odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów
odsetkowych Subfunduszu,
e. dłu ne papiery warto ciowe z wbudowanymi instrumentami
pochodnymi – w warto ci godziwej, w szczególno ci w
przypadku dłu nych papierów warto ciowych z wbudowanymi
instrumentami pochodnymi opartymi o stopy procentowe lub
kursy walut – według zdyskontowanych przepływów
pieni nych, okre lonych z uwzgl dnieniem bie cej i
oczekiwanej warto ci instrumentów, o które jest oparty dany
instrument pochodny,
f. instrumenty rynku pieni nego oraz papiery warto ciowe
inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne nieb d ce dłu nymi
papierami warto ciowymi- według warto ci godziwej,
g. instrumenty pochodne - w warto ci godziwej, w szczególno ci
kontrakty terminowe na walut
- według rozlicze
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kontrahentów wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z
uwzgl dnieniem
wyceny
metoda
zdyskontowanych
przepływów pieni nych instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
h. opcje – według warto ci godziwej, z uwzgl dnieniem typu
instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu
pozostałego do wyga ni cia opcji, w tym w oparciu o wycen
dostarczan przez wystawc opcji, dokonywan według
uznanych metod, takich jak Monte Carlo, zmodyfikowany
model Black’a Scholes’a,
i. kontrakty terminowe – według stanu rozlicze kontrahentów
wynikaj cych z warunków zawartej umowy, z uwzgl dnieniem
wyceny instrumentu bazowego oraz terminu wykonania
kontrakt,
j. jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły
uczestnictwa
emitowane
przez instytucje
wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic - według ostatniej
warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa, certyfikat
lub tytuł uczestnictwa dost pnej w Momencie Wyceny w Dniu
Wyceny, z uwzgl dnieniem istotnych zdarze maj cych wpływ
na t warto ć, które wyst piły w okresie od momentu ostatniej
publikacji tej warto ci do Dnia Wyceny;
8. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w
warto ci godziwej, do wysoko ci skorygowanej ceny nabycia - warto ć
godziwa wynikaj ca z ksi g rachunkowych stanowi, na dzie
przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia.
9. Nale no ci z tytułu udzielonej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych,
wycenia si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
10. Zobowi zania z tytułu otrzymanej po yczki papierów warto ciowych, w
rozumieniu rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych, ustala
si według zasad przyj tych dla tych papierów warto ciowych.
11. Papiery warto ciowe nabyte przez Subfundusz przy zobowi zaniu si
drugiej strony do odkupu wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metod skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Zobowi zania z tytułu zbycia papierów warto ciowych, przy zobowi zaniu
si Subfunduszu do odkupu, wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia
umowy sprzeda y, metod korekty ró nicy pomi dzy cen odkupu a cen
sprzeda y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
13. Aktywa Subfunduszu oraz zobowi zania denominowane w walutach
obcych wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na
aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie s notowane na aktywnym rynku
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- w walucie, w której s denominowane. Aktywa Subfunduszu i jego
zobowi zania wykazuje si w walucie polskiej, po przeliczeniu według
ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski. Warto ć Aktywów Subfunduszu notowanych
lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
wylicza kursu, nale y okre lić w relacji do Euro.
14. rodki pieni ne oraz denominowane w złotych nale no ci i zobowi zania
wycenia si w walucie, w której s wyra one, a tak e w walucie polskiej
po przeliczeniu według redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzie , o którym mowa w pkt.3.
Ustalanie warto ci aktywów netto Subfunduszu
1. W Dniu Wyceny aktywa Subfunduszu wycenia si a zobowi zania ustala
si według stanów odpowiednio aktywów i zobowi za oraz kursów, cen i
warto ci okre lonych w Momencie Wyceny z bie cego Dnia Wyceny. W
okresie obejmuj cym sprawozdanie finansowe, od 1 stycznia do 30
czerwca 2010 roku Moment Wyceny był wyznaczony przez Towarzystwo
na godz. 23.59.
2. Warto ć aktywów netto Subfunduszu jest równa warto ci wszystkich
aktywów Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowi zania
Subfunduszu w Dniu Wyceny.
3. Warto ć aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w
dniach, w których odbywaj si regularne sesje żiełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie.
4. Warto ć aktywów netto Subfunduszu na jednostk
uczestnictwa
Subfunduszu w Dniu Wyceny jest równa warto ci aktywów netto
Subfunduszu podzielonej przez liczb
Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu ustalon na podstawie Rejestru Uczestników Subfunduszu
w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.
5. Subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa Subfunduszu w Dniu
Wyceny po Cenie równej Warto ci Aktywów Netto na Jednostk
Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczonej zgodnie z zasad opisan , w
pkt.4.
2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWO CI
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010roku
Subfundusz nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowo ci.
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NOTA-2 NALE NO CI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
Pozostałe, w tym
z tytułu wiadcze
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS AMERYKA ŁACI SKA
NOTA OBJA NIAJ CA- NALE NO CI ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
40
6
6

193
9
-

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU
Z tytułu nabytych aktywów
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowi zania:
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
z tytułu zobowi za wobec TŻI
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS AMERYKA ŁACI SKA
NOTA OBJA NIAJ CA - ZOBOWI ZANIA ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
30.06.2010

31.12.2009
411
5
196
27
4
23

68
39
3
36

NOTA-4 I.STRUKTURA RODKÓW
PIENI NYCH NA RACHUNKACH
Waluta
BANKOWYCH I NA RACHUNKACH W
DOMACH MAKLERSKICH
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DZ BANK POLSKA S.A.

II. REDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

PLN
EUR
PLN

Waluta

Warto ć na 30.06.2010 w walucie I. STRUKTURA RODKÓW
sprawozdania finansowego w
PIENI NYCH NA RACHUNKACH Waluta
tys.
BANKOWYCH

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

73
99
500

984
73 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
411 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
500 DZ BANK POLSKA S.A.

II. REDNI W OKRESIE
Warto ć na 30.06.2010 w walucie SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
RODKÓW PIENI NYCH
sprawozdania finansowego w
UTRZYMYWANYCH W CELU
tys.
ZASPOKOJENIA BIE CYCH
ZOBOWI ZA

Warto ć na 30.06.2010
w danej walucie w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS AMERYKA ŁACI SKA
NOTA OBJA NIAJ CA - RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

984

164
116

EUR
PLN

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH

Warto ć na dzie
bilansowy w
walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty rodków pieni nych w
podziale na ich rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
terminowe w KDPW

-

99
573

Warto ć na dzie
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

-

Waluta

181
7
1 200

III. EKWIWALENTY RODKÓW
PIENI NYCH
III. Ekwiwalenty rodków
pieni nych w podziale na ich
rodzaje:
depozyt zabezpieczaj cy kontrakty
- terminowe w KDPW

1 408
181
27
1 200

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
w danej walucie w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.

redni w okresie sprawozdawczym
poziom rodków pieni nych:

411 127
573 34

Warto ć na 30.06.2010 w walucie
sprawozdania finansowego w
tys.

PLN
EUR
PLN

Warto ć na
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
finansowego w tys.

1 408
PLN
EUR

1 381
7

1 381
27

Warto ć na dzie
Warto ć na
bilansowy w
Warto ć na 31.12.2009 31.12.2009 w walucie
walucie
sprawozdania
w danej walucie w tys.
sprawozdania
finansowego w tys.
finansowego w tys.

-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ
DWS AMERYKA ŁACI SKA
Nota 5 - Ryzyka
1) Poziom obci enia aktywów i zobowi za Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze
stopy procentowej
Ryzyko warto ci godziwej wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest z istnieniem
odwrotnej zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a warto ci
zerokuponowych papierów dłu nych, obligacji ze stałym kuponem lub warto ci
instrumentów dłu nych okre lonych w § 25 1.2 rozporz dzenia z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych z kuponem
opartym na stopie procentowej.
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie lokował aktywów w składniki obci
ryzykiem warto ci godziwej wynikaj cym ze stopy procentowej

one

b) wskazanie aktywów obci onych ryzykiem przepływów rodków pieni nych
wynikaj cym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów rodków pieni nych wynikaj ce ze stopy procentowej zwi zane jest
z istnieniem zale no ci pomi dzy poziomem stóp procentowych a wielko ci przepływów
finansowych (kuponów) wynikaj cych z faktu posiadania zmiennokuponowych papierów
dłu nych.
Na dzie bilansowy 30 czerwca 2010 roku Subfundusz nie posiadał aktywów obci onych
ryzykiem przepływów rodków pieni nych wynikaj cym ze stopy procentowej.
2) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem kredytowym,
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a) kwoty odzwierciedlaj ce maksymalne obci enie ryzykiem kredytowym na
dzie bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowi zków, przy czym w opisie nie uwzgl dnia si warto ci godziwych
dodatkowych zabezpiecze .
Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem kredytowym okre lony
jest przez procentowy udział papierów dłu nych Skarbu Pa stwa, przedsi biorstw,
depozytów bankowych, transakcji sprzeda y z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back)
oraz transakcji na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe
RAZEM:

Warto ć w tys.
PLN
500
500

Udział w
aktywach
6,37 %
6,37 %

b) wskazanie istniej cych przypadków znacz cej koncentracji ryzyka kredytowego
w poszczególnych kategoriach lokat
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Na dzie bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat o znacz cej koncentracji ryzyka
kredytowego przekraczaj cej 20% aktywów Subfunduszu.
3) Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem walutowym, ze
wskazaniem
przypadków znacz cej
koncentracji ryzyka walutowego w
poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obci enia aktywów i zobowi za subfunduszu ryzykiem walutowym okre lony jest
przez procentowy udział aktywów (papierów warto ciowych, instrumentów rynku pieni nego,
depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o
pozycj walutow uzyskan przez u ycie instrumentów pochodnych w aktywach netto
subfunduszu.
Pozycja walutowa
Tytuły uczestnictwa nominowane w walutach
obcych
rodki pieni ne nominowane w walutach
obcych
RAZEM:

Udział w aktywach Subfunduszu
86,88%
5,23%
92,11 %

4) Ryzyko płynno ci
Ryzyko płynno ci jest definiowane jako ryzyko, i Subfundusz nie b dzie w stanie
wygenerować dostatecznych rodków pieni nych niezb dnych do wykonania swoich
zobowi za w terminach ich wymagalno ci lub te zbycie aktywów nast pi na warunkach
istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, i jednostki uczestnictwa Subunduszu mog być odkupywane codziennie,
polityk Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu rodków pieni nych oraz
codzienne monitorowanie płynno ci. Zgodnie z polityk
Subfunduszu, kierownictwo
Towarzystwa okre la limity płynno ci oraz dokonuje okresowej ich analizy.
Subfundusz inwestuje w składniki lokat o du ej płynno ci oraz składniki lokat, które nie s
przedmiotem obrotu na aktywnych rynkach i które charakteryzuj si nisk płynno ci . Istnieje
ryzyko, i Subfundusz mo e nie być w stanie zbyć w krótkim terminie składników lokat, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w warto ci odpowiadaj cej ich oszacowanej warto ci
godziwej, jak te mo e nie być w stanie podj ć odpowiednich działa w odpowiedzi na
zaistniałe okoliczno ci takie, jak na przykład podwy szenie ryzyka kredytowego emitenta.
W okresie obj tym sprawozdaniem finansowym Subfundusz nie zawieszał zbywania
jednostek uczestnictwa.

Deutsche Bank Group
Zarz d: Piotr Linke, Prezes; Zbigniew Wójtowicz, Wiceprezes.
Wpis do rejestru przedsi biorców: nr KRS 0000065346, S d Rejonowy dla m. st. Warszawy; Kapitał zakładowy: 25 000 000 złotych (w pełni opłacony).

NOTA-6 INSTRUMENTY
POCHODNE

Typ zaj tej
pozycji

Rodzaj instrumenty Cel otwarcia Warto ć
Warto ć przyszłych
pochodnego
pozycji
otwartej pozycji strumieni pieni znych

Terminy przyszłych
strumieni pieni nych

(Nie dotyczy)
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS AMERYKA ŁACI SKA
NOTA OBJA NIAJ CA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
Kwota b daca podstaw
przyszłych płatno ci

Termin zapadalno ci (wygasni cia)
instrumentu pochodnego

Termin wykonania
instrumentu pochodnego

NOTA OBJA NIAJ CA -TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU ŻUNDUSZU LUB DRUżIEJ STRONY DO ODKUPU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI ZANIU SI FUNDUSZU LUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU
Transakcje przy zobowi zaniu si drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na fundusz praw własno ci i
ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na fundusz praw
własno ci i ryzyk

Warto ć na dzie bilansowy
30.06.2010 w tys. zł

Warto ć na dzie bilansowy
31.12.2009 w tys. zł

Transakcje przy zobowi zaniu si funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie nast puje przeniesienie na drug stron praw
własno ci i ryzyk
Nale no ci z tytułu papierów warto ciowych po yczonych od funduszu w trybie
przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
Zobowi zania z tytułu papierów wartosciowych po yczonych przez fundusz w
trybie przepisów rozporz dzenia o po yczkach papierów warto ciowych
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(Nie dotyczy)

NOTA-8 I.ZACI GNI TE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu
udzielaj cego kredytu
(po yczki)

Siedziba

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH WYKORZYSTANIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU

Kwota kredytu/po yczki w chwili zaci gni cia
tys.

kwota w
walucie

jednostka

Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty
waluta

procentowy udział tys.
w aktywach

kwota w
walucie

jednostka

( NIE DOTYCZY)

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ PO YCZKI PIENI
Nazwa podmiotu

NE W KWOCIE STANOWI CEJ, NA DZIE ICH UDZIELENIA, WI CEJ NI 1 % WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU
Kwota kredytu/po yczki w chwili udzielenia

Siedziba
tys.

kwota w
walucie

jednostka

waluta

(NIE DOTYCZY)
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NOTA OBJA NIAJ CA - KREDYTY I PO YCZKI
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warunki
oprocentowania
procentowy udział
w aktywach

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Warunki
oprocentowania
waluta

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

NOTA-9

I.WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostka

waluta

30.06.2010 waluta

31.12.2009

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walut sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walut sprawozdania
finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie obcej
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
w walucie sprawozdania finansowego
rodki pieni ne na rachunku
składniki lokat
Razem

w tys.
w tys.
w tys.
w tys.

EUR
EUR

411
6 823

EUR
EUR

27
9 755

w tys.
w tys.

EUR
EUR

99
1 646

EUR
EUR

7
2 375

w tys.
w tys.
w tys.

EUR
EUR

411
6 823
7 234

EUR
EUR

27
9 755
9 782

II. DODATNIE I UJEMNE RÓ NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania maj ce siedzib za granic
rodki pieni

ne i ich ekwiwalenty

III. REDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZ DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tabela kursów nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010
Pozostałe pozycje bilansu s denominowane w złotych polskich
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za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
Dodatnie ró nice kursowe
Ujemne ró nice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

-

101

175

-

-

-

58

166

-

-

-

-

-

-

62

-

kurs w stosunku do
waluta
zł
4,1458 EUR

Warto ć zrealizowanego
NOTA-10 I.ZREALIZOWANY I
zysku (straty) ze zbycia
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA lokat w tys. za okres
LOKAT
01.01.2010 do 30.06.2010
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w
53
tym:
dłu ne papiery warto ciowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dłu ne papiery warto ciowe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2010 do
30.06.2010

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.
za okres 01.01.2009 do
31.12.2009

Warto ć zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys. za okres
01.01.2009 do 31.12.2009

420

118

1 002

-

-

-

-

-

-

-

-

Warto ć w okresie
sprawozdawczymw tys.

I. Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci
Dodatnie saldo ró nic kursowych
Pozostałe

Żundusz nie dokonywał
dystrybucji dochodów

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT
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NOTA OBJA NIAJ CA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

Warto ć w okresie
Udział w aktywach w
sprawozdawczym w tys. dniu wypłaty

I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów
niepublicznych:
Żundusz nie dokonywał dystrybucji przychodów

Udział w aktywach netto Wpływ na warto ć
w dniu wypłaty
aktywów w tys.

NOTA 11 - WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Cz
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NOTA OBJA NIAJ CA - KOSZTY ŻUNDUSZU
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł)

ć stała wynagrodzenia

Warto ć za okres od
01.01.2010 do 30.06.2010

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 31.12.2009
166

Warto ć za okres od
01.01.2009 do 30.06.2009
132

33

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O
JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Warto ć aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Warto ć aktywów netto na jednostk
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Warto ć aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
SUBŻUNDUSZ DWS AMERYKA ŁACI SKA
NOTA OBJA NIAJ CA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIE 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tysi cach zł z wyj tkiem warto ci aktywów netto na jednostk uczestnictwa)
30.06.2010

31.12.2009

31.12.2008

7 214

11 258

728

179,05

171,32

108,01

179,05
179,05

171,32
171,32

108,01
108,01

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
DWS PARASOL
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
SUBFUNDUSZ
DWS AMERYKA ŁACI SKA
INFORMACJA DODATKOWA
1) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH DOTYCZ CYCH LAT
UBIEżŁYCH, UJ TYCH W SPRAWOZDANIU ŻINANSOWYM ZA BIE CY
OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie
zarejestrowano znacz cych zdarze
dotycz cych lat ubiegłych uj tych w
sprawozdaniu finansowym za bie cy okres.
2) INŻORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST PIŁY PO DNIU
BILANSOWYM,
A
NIEUWZżL DNIONYCH
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
Po zako czeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2010 roku nie
wyst piły takie zdarzenie, które nie zostały uj te w sprawozdaniu finansowym.
3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJA NIENIE RÓ NIC, POMI DZY DANYMI
UJAWNIONYMI
W
SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
I
W
PORÓWNYWALNYCH
DANYCH
ŻINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZ DZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI ŻINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły si ró nice pomi dzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporz dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
4) DOKONANE KOREKTY BŁ DÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY,
TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW ŻINANSOWYCH NA
SYTUACJ MAJATKOW I ŻINANSOW , PŁYNNO Ć ORAZ WYNIK Z
OPERACJI I RENTOWNO Ć SUBFUNDUSZU.
a) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki informowania
uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa
Subfunduszu.
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b) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki zawieszenia w
dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk uczestnictwa Subfunduszu.
c) W okresie obj tym sprawozdaniem nie wyst piły przypadki nierozliczenia si
transakcji zawieranych przez Subfundusz.
5) KONTYNUACJA DZIAŁALNO CI
Sprawozdanie Subfunduszu DWS Ameryka Łaci ska na dzie 30 czerwca 2010 roku
zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuacji działalno ci przez Subfundusz w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
Jednocze nie zwracamy uwag , e zgodnie z art. 40 pkt 2 ust.1 Statutu Żunduszu
DWS Parasol SŻIO, Towarzystwo mo e podj ć decyzje o likwidacji Subfunduszu w
przypadku spadku warto ci aktywów netto Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych,
lub odpowiednio, w przypadku utrzymywania si
warto ci aktywów netto
Subfunduszu poni ej 30 milionów złotych przez okres przekraczaj cy 3 miesi ce od
dnia rozpocz cia działalno ci przez Subfundusz. Na dzie sprawozdawczy warto ć
aktywów netto Subfunduszu wynosiła 7 214 tys. PLN. Intencj Towarzystwa jest
rozwijanie działalno ci Subfunduszu. Zdaniem Zarz du Towarzystwa nie istniej
okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci Subfunduszu w
daj cej si przewidzieć przyszło ci.
6) MAKSYMALNY POZIOM WYNAżRODZENIA ZA ZARZ DZANIE ŻUNDUSZAMI
INWESTYCYJNYMI OTWARTYMI B D CYMI PRZEDMIOTEM LOKAT
SUBFUNDUSZU
Maksymalna wysoko ć wynagrodzenia za zarz dzanie funduszami inwestycyjnymi
otwartymi b d cymi przedmiotem lokat Subfunduszu DWS Ameryka Łaci ska jest
obliczana w oparciu o warto ć aktywów netto na jednostk uczestnictwa
subfunduszu w danym dniu wyceny i wynosi:
DWS Lateinamerika - 1,50% warto ci aktywów netto subfunduszu rocznie.
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