Sprawozdania finansowe
Funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez
DWS Polska TFI S.A.
•

DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego

•

DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Dłużnych Papierów
Wartościowych

•

DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji

•

DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Plus

•

DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Płynna Lokata

•

DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zabezpieczenia
Emerytalnego

•

DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Płynna Lokata Plus

•

DWS Polska Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Euroobligacji

•

DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top 50 Europa

•

DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Konwergencji

•

DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top 25 Małych Spółek

•

DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Stabilnego Wzrostu

•

DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego USD Obligacji

Stan na dzień 30 czerwca 2005 r.

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2005 roku

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność przedstawić sprawozdania finansowe za I półrocze roku obrotowego
2005, zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A., następujących funduszy inwestycyjnych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony wpisany do rejestru funduszy
inwestycyjnych pod numerem RFj 53
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużnych Papierów Wartościowych wpisany
do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFj 54,
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji wpisany do rejestru funduszy
inwestycyjnych pod numerem RFj 52,
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Plus wpisany do rejestru funduszy
inwestycyjnych pod numerem RFj 51,
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata wpisany do rejestru funduszy
inwestycyjnych pod numerem RFj 31,
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zabezpieczenia Emerytalnego wpisany
do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFj 32,
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata Plus wpisany do rejestru funduszy
inwestycyjnych pod numerem RFj 75,
DWS Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Euroobligacji wpisany do rejestru
funduszy inwestycyjnych pod numerem RFj 65,
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 50 Europa wpisany do rejestru funduszy
inwestycyjnych pod numerem RFj 108,
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Konwergencji wpisany do rejestru funduszy
inwestycyjnych pod numerem RFj 127,
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 25 Małych Spółek wpisany do rejestru
funduszy inwestycyjnych pod numerem RFj 128,
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Stabilnego Wzrostu wpisany do rejestru
funduszy inwestycyjnych pod numerem RFj 150,
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty USD Obligacji wpisany do rejestru funduszy
inwestycyjnych pod numerem RFj 156.

Na 30 czerwca 2005 r. DWS Polska TFI S.A. zajmował ósmą, pod względem wysokości zarządzanych aktywów, pozycję w rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych na polskim rynku. Łączna wartość aktywów netto trzynastu prezentowanych w niniejszych sprawozdaniach
funduszy wyniosła na dzień 30 czerwca 2005 r. 1 871 143 tys. złotych.
W czerwcu 2005 roku DWS Polska TFI S.A. podjęła decyzję o rozwiązaniu DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Płynna Lokata, z powodu spadku poziomu wartości aktywów
netto funduszu poniżej 20 mln złotych. Likwidacja funduszu została rozpoczęta w dniu
23 czerwca 2005 roku, a przewidywanym terminem jej zakończenia jest 23 września 2005 roku.
Likwidatorem funduszu jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa. Z uwagi na trwający proces likwidacji wyniki funduszu nie
są prezentowane w postaci sprawozdania finansowego.
O wynikach funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w I półroczu 2005 roku zdecydowała
dobra koniunktura panująca na rynku dłużnych papierów wartościowych i zmienna koniunktura
na rynkach akcji.
Wzrostowy rynek dłużnych papierów wartościowych miał decydujący wpływ na wyniki inwestycyjne i sprzedażowe funduszy dłużnych. DWS Polska FIO Konwergencji zakończył półrocze
wzrostem wartości aktywów netto o 364,53% w stosunku do wartości z 31 grudnia 2004 roku
i wzrostem wartości jednostki uczestnictwa o 7,07%. Fundusz inwestuje głównie w polskie dłu-
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goterminowe obligacje skarbowe dobrane pod kątem maksymalizacji korzyści wynikających
z procesu konwergencji polskiej gospodarki do gospodarek państw strefy euro. W tym samym
czasie wartość jednostki uczestnictwa DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych, inwestującego przede wszystkim w średnio i krótkoterminowe papiery dłużne wzrosła o 4,67%,
a wartość aktywów netto zmniejszyła się o 13,62%.
Wyniki funduszy inwestujących w obligacje zagraniczne: DWS Polska FIO USD Obligacji oraz
DWS Polska SFIO Euroobligacji były kształtowane w szczególności przez kurs złotego w stosunku
do dolara amerykańskiego i euro. Wartość aktywów netto funduszu dolarowej obligacji osiągnęła
na 30 czerwca 2005 r. 11,7 mln zł (+85,61%), a wartość jednostki uczestnictwa wzrosła
o 11,33% w stosunku do wartości z 31 grudnia 2004 roku. Wartość jednostki uczestnictwa
funduszu euroobligacji wzrosła się o 0,86%, a wartość aktywów netto zmniejszyła się
o 25,48%.
Rezultaty funduszy inwestujących w instrumenty rynku pieniężnego w I półroczu 2005 roku
prezentują się następująco. Wartość jednostki uczestnictwa DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus
wzrosła o 2,84% a wartość aktywów netto spadła o 17,48%. W przypadku DWS Polska FIO
Płynna Lokata wartości te wyniosły odpowiednio 2,31% i -12,31%.
Zmienna koniunktura utrzymująca się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. w I połowie 2005 roku miała decydujący wpływ na wyniki zarządzanych przez DWS Polska
TFI S.A. funduszy akcyjnych, funduszu zrównoważonego i funduszu stabilnego wzrostu. Wyniki
wspomnianych funduszy za okres sprawozdawczy prezentują się w następujący sposób: DWS
Polska FIO Zrównoważony – zmiana wartości jednostki uczestnictwa: -0,40%, zmiana wartości
aktywów netto: -28,06%, DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego: 2,23% (zmiana wartości jednostki uczestnictwa) i -2,97% (zmiana wartości aktywów netto).
Fundusz DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu zakończył półrocze z wynikiem 49,3 mln
zł aktywów netto oraz wzrostem wartości certyfikatu inwestycyjnego o 1% w stosunku
do wartości z końca 2004 roku.
Wśród funduszy akcyjnych: w DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek zmiana wartości jednostki uczestnictwa wyniosła: -10,54%, a wartość aktywów netto funduszu zmniejszyła się
o 51,26%. Wyniki pozostałych funduszy akcyjnych są następujące: DWS Polska FIO Akcji –
zmiana wartości jednostki uczestnictwa: -0,20%, wartość aktywów netto funduszu zmniejszyła
się o 17,51%, DWS Polska FIO Akcji Plus - wartość aktywów netto na 30 czerwca 2005 roku
wyniosła 84,8 mln zł, wartość jednostki uczestnictwa wzrosła o 0,40%.
Wartość jednostki uczestnictwa opartego na akcjach spółek europejskich DWS Polska FIO
Top 50 Europa wzrosła o 7,63%, a wartość aktywów netto na koniec czerwca 2005 roku wyniosła 16,7 mln zł.
Pełną informację na temat sytuacji finansowej funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI
S.A. znajdziecie Państwo w załączonych sprawozdaniach finansowych.

Z poważaniem,
Zarząd DWS Polska TFI SA:

Jan Mieczkowski
Prezes

Piotr Linke
Wiceprezes

3

Sprawozdanie finansowe
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Zrównoważonego

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZRÓWNOWAŻONEGO
OBEJMUJĄCEGO OKRES
OD DNIA 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU

Dla Akcjonariusza DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego sprawozdania finansowego DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego z siedzibą w Warszawie, Al. Armii
Ludowej 26, 00-609 Warszawa, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania
finansowego, zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku o wartości
160.404 tys. złotych, bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku, który wykazuje
aktywa netto i kapitały na sumę 181.742 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji za okres
od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujący ujemny wynik
z operacji w kwocie 1.472 tys. złotych, zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia
1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujące zmniejszenie aktywów netto
o kwotę 70.887 tys. złotych oraz noty objaśniające i informacja dodatkowa.
Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny
za prawidłowość i rzetelność powyższego śródrocznego sprawozdania finansowego,
sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. nr. 231, poz. 2318). Naszym zadaniem było, w oparciu
o przeprowadzony przegląd, sporządzenie raportu z przeglądu.
Przegląd
śródrocznego
sprawozdania
finansowego
przeprowadziliśmy
stosownie
do postanowień Międzynarodowego Standardu o Przeglądach 2410 Przegląd śródrocznych
informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki oraz
normy nr 4 wykonywania zawodu biegłego rewidenta Ogólne zasady dokonywania przeglądu
sprawozdań finansowych, wydanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przegląd
śródrocznego sprawozdania finansowego obejmuje wykorzystanie informacji uzyskanych
w szczególności od osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość Funduszu oraz zastosowanie
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procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Zakres i metoda przeglądu istotnie różni się
od zakresu badania przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowych
Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych i nie pozwala na uzyskanie pewności,
źe wszystkie istotne nieprawidłowości zostały zidentyfikowane, jak ma to miejsce w przypadku
pełnego zakresu badania. Dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym śródrocznym
sprawozdaniu finansowym.
Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iż załączone
śródroczne sprawozdanie finansowe, nie przedstawia prawidłowo oraz rzetelnie, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacji majątkowej i finansowej DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Zrównoważonego na dzień 30 czerwca 2005 roku oraz wyniku z operacji za okres
od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku zgodnie z zasadami rachunkowości
określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku,
nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów
wykonawczych.

Do sprawozdania finansowego dołączono List DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu oraz Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 9941/7390
Bożena Graczyk

Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
Biegły rewident nr 9941/7390
Bożena Graczyk,
Członek Zarządu

Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku

5

Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Dyrektor

Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. nr. 231, poz. 2318) Zarząd DWS Polska TFI S.A. przedstawia
półroczne
sprawozdanie
finansowe
DWS
Polska
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego Zrównoważonego, które obejmuje:
1)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2)

Zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku,

3)

Bilans funduszu sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku wykazujący aktywa netto
i kapitały w wysokości 181 742 tys. złotych.

4)

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku
wykazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 1 472 tys. złotych.

5)

Zestawienie zmian w aktywach netto z okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005
roku.

6)

Noty objaśniające

7)

Informację dodatkową.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes Zarządu

Joanna Sworowska
Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy
Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku
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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU

Wprowadzenie
Zestawienie lokat, w tym:
Tabela główna
Tabele uzupełniające, w tym:
Akcje,
Warranty subskrypcyjne,
Prawa do akcji,
Prawa poboru,
Kwity depozytowe,
Listy zastawne,
Dłużne papiery wartościowe,
Instrumenty pochodne,
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne,
Tytuły uczestnictwa,
Wierzytelności,
Weksle,
Depozyty,
Waluty,
Nieruchomości,
Statki morskie,
Inne,

nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy

Tabele dodatkowe, w tym:
Gwarantowane składniki lokat,
nie dotyczy
Instrumenty rynku pieniężnego,
nie dotyczy
Grupy kapitałowe,
Składniki lokat od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy,
nie dotyczy
Papiery wartościowe emitowane przez instytucje finansowe, których członkiem
jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z Państw należących do OECD,
nie dotyczy
Bilans,
Rachunek wyniku z operacji,
Zestawienie zmian w aktywach netto,
Noty objaśniające, w tym:
Nota 1 – Polityka rachunkowości,
Nota 2 – Należności funduszu,
Nota 3 – Zobowiązania funduszu,
Nota 4 – Środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
Nota 5 – Ryzyka,
Nota 6 – Instrumenty pochodne,
Nota 7 – Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu lub drugiej strony do odkupu,
nie dotyczy
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Nota
Nota
Nota
Nota
Nota

8 - Kredyty i pożyczki,
9 – Waluty i różnice kursowe,
10 – Dochody i ich dystrybucja,
11 – Koszty Funduszu,
11 – Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa

Informacja dodatkowa

8

nie dotyczy
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZRÓWNOWAŻONEGO
WPROWADZENIE

1) FUNDUSZ
Nazwa i Typ Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym.
Fundusz Zrównoważony rozpoczął swoją działalność w dniu 2 stycznia 1998 roku.
W dniu 2 lipca 1999 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała decyzję nr DFN-409/1129/99 o przekształceniu DWS Polska Funduszu Powierniczego Zrównoważonego w DWS Polska
Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony.
Fundusz Zrównoważony został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego
przez VII Wydział Cywilny w Rejestrowym Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu 27 grudnia
1999 roku pod numerem RFj53.
Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Funduszu jest stabilny i długoterminowy wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery
wartościowe zarówno związane z podwyższonym ryzykiem, jak i w papiery wartościowe
o umiarkowanym poziomie ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość
Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji
rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w akcje i dłużne papiery wartościowe. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu.
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu.

Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i Statutem Fundusz może lokować aktywa w:
1.
Papiery wartościowe,
2.
Instrumenty rynku pieniężnego,
3.
Depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,
4.
Instrumenty pochodne,
5.
Transakcje terminowe,
6.
Jednostki uczestnictwa,
7.
Certyfikaty inwestycyjne,
8.
Zagraniczne tytuły uczestnictwa.
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Specjalizacja funduszu:
1.
Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa
poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem punktu 2 będzie zawierał się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto
Funduszu. Pozostała część Aktywów Funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.
2.

W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego, powodującego kryzys systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenie bilansu płatniczego, jak również zjawisko paniki giełdowej w państwach lub regionach, w których Fundusz dokonuje lokat, związanego w szczególności z gwałtownym spadkiem produkcji przemysłowej, dochodu narodowego, zatrudnienia, kurczenia się możliwości zbytu, spadku cen, obniżania się
dochodów realnych i poziomu życia-limit, o którym mowa w pkt.1, nie obowiązuje w zakresie dotyczącym akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje. W takim przypadku Aktywa Funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, będą lokowane w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym.

3.

Przy doborze lokat Fundusz zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, brał
będzie pod uwagę następujące kryteria:
a) W odniesieniu do wszystkich lokat:
a) Ocena perspektyw ekonomicznych emitenta, przy szczególnym uwzględnieniu
spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, branży, produktów, polityki
wypłat dywidend i wzrostu wyników finansowych,
b) Kształtowanie się głównych wskaźników aktywności gospodarczej, stabilności
cenowej i poziomu stóp procentowych, z uwzględnieniem wpływu tych parametrów na zachowanie się cen instrumentów finansowych,
c) Ocena możliwości wzrostu lub ryzyka spadku ceny papieru wartościowego
w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny,
d) Płynność dokonywanej lokaty w tym relacji do płynności innych lokat Funduszu,
e) Możliwość zabezpieczenia lokaty pod względem ryzyka utraty jej wartości,
f) Ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
g) Spełnienie zasady dywersyfikacji lokat,
b) Przy zawieraniu umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, Fundusz będzie
się kierował:
i. Rodzajem instrumentu bazowego,
ii. Stosunkiem ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do jego ceny rynkowej,
iii. Płynnością instrumentu pochodnego,
iv. Terminem wygaśnięcia(rozliczenia) instrumentu pochodnego,
v. Sposobem rozliczenia instrumentu pochodnego,
vi. Oceną perspektyw zmian wartości instrumentu bazowego,
vii. Spodziewanym kształtowaniem się różnicy pomiędzy wycena rynkową instrumentu pochodnego a wartością instrumentu bazowego,
viii. Wiarygodnością finansową strony umowy.

Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają 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
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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 Funduszy 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 sądzie w dniu 6 sierpnia 1998 roku.
DWS Polska TFI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000065346.
Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service GmbH z siedzibą
we Frankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Do dnia 1 kwietnia 2003 poprzednia nazwa Akcjonariusza brzmiała Deutsche Asset
Management Europe GmbH.
Kapitał akcyjny DWS Polska TFI S.A. na dzień sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosi 25 000 000,00 PLN i dzieli się
na 2 500 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 PLN każda.

3) OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY
Prezentowane sprawozdanie
do 30 czerwca 2005 roku.

finansowe

obejmuje

okres

sprawozdawczy

od

1

stycznia

Dniem bilansowym jest 30.06.2005 roku.
Sprawozdanie obejmuje następujące dane porównywalne:
a)
Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
b)
Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku i okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku
c)
Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2004 roku

4) KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu.

5) BIEGŁY REWIDENT
Biegły Rewidentem, który dokonał przeglądu prezentowanego sprawozdania finansowego DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego obejmujące pierwsze półrocze
2005 roku jest KPMG Audyt sp. z o.o., z siedziba w Warszawie przy ul. Chłodnej 51

6) CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK ZBYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ
Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A, I i P. Poszczególne kategorie jednostek
uczestnictwa różnią się wysokością wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, pobieranego
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przez Towarzystwo oraz podmiotami uprawnionymi do nabywania Jednostek Uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe.
Jednostki uczestnictwa kategorii A są zbywane przez Fundusz osobom fizycznym, osobom
prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym
jak i zagranicznym, które mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania
i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3,25% średniej Wartości
Aktywów Netto Funduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku.
Fundusz może wypłacać Uczestnikom Funduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii
A Świadczenie, o którym mowa w art. 10 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 4% wpłaty
na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A
nie jest pobierana opłata manipulacyjna.
Jednostki uczestnictwa kategorii I są zbywane przez Fundusz osobom, które zawarły z Funduszem umowę o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), przy czym Jednostki
Uczestnictwa kategorii I są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach IKE, jeżeli
umowa o prowadzenie IKE to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 2,95% średniej Wartości Aktywów
Netto Funduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I w skali roku. Przy zbyciu
Jednostek Uczestnictwa kategorii I może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie
wyższej niż 4% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii I. Przy odkupywaniu Jednostek
Uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana żadna opłata, za wyjątkiem opłaty karnej określonej
w Regulaminie IKE za zerwanie Umowy o prowadzenie IKE przed upływem 12 miesięcy od daty
jej zawarcia. Opłata karna nie może być wyższa niż 5% wypłacanych środków.
Jednostki uczestnictwa kategorii P są zbywane przez Fundusz uczestnikom Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) i Zakładowych Programów Systematycznego Oszczędzania (ZPSO),
w ramach, których środki są gromadzone w Funduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, jeżeli umowa pomiędzy Funduszem i pracodawcą to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1,95% średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej 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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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)
30.06.2005
SKŁADNIKI LOKAT

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Jednostki uczestnictwa

Wartość według
ceny nabycia
w tys.

31.12.2004

Wartość według Procentowy udział Wartość według
wyceny na dzień
w aktywach
ceny nabycia
bilansowy w tys.
ogółem
w tys.

Wartość według Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach
bilansowy w tys.
ogółem

52 506

72 722

39,68

99 403

139 522

53,90

2 412
0

2 437
8

1,33
0,00

506
-

462
-

0,18
-

82 974
0
-

84 713
524
-

46,22
0,29
-

89 718
8 590

92 021
8 603

35,55
3,41
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU

AKCJE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Dopuszczone do publicznego obrotu
AGORA S.A.

AMREST S.A.

BANK BPH S.A.
BANK ZACHODNI
WBK S.A.
BANK PEKAO S.A.

BANK PKO BP S.A.

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

2 108 411
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY

GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

24 718

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

99 884 HOLANDIA

Wartość
według ceny
nabycia w tys.

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem

52 506

72 722

39,68

1 467

1 584

0,86

2 398

2 567

1,40

4 120

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 348

2 328

1,27

16 894

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 028

1 791

0,98

22 662

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 963

3 229

1,76

146 379

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

3 001

3 967

2,16

14

Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony

CCC S.A.

CERSANIT S.A.
COMPUTERLAND
S.A.
DĘBICA S.A.

DWORY S.A.

ELDORADO S.A.
FAM TECHNIKA
ODLEWNICZA S.A.
ING BANK ŚLĄSKI
S.A.
INTERCARS S.A.

KGHM S.A.

KROSNO S.A.

AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY

GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

143 284

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 339

2 006

1,09

41 034

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

419

4 524

2,47

7 737

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

761

695

0,38

35 129

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 529

3 003

1,64

84 597

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

3 130

3 054

1,67

55 718

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 481

1 672

0,91

105 000

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 785

1 328

0,72

5 500

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2 425

2 395

1,31

49 657

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 323

1 490

0,81

87 147

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 195

2 937

1,60

25 718

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

862

2 726

1,49
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NETIA S.A.

PBG S.A.

PKN ORLEN S.A.

POLCOLORIT S.A.
POLMOS
BIAŁYSTOK S.A.
POLSKA GRUPA
FARMACEUTYCZNA
PROKOM S.A.

REDAN S.A.

ŚNIEŻKA S.A.

SOFTBANK S.A.

ŚRUBEX S.A.

AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY

GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

226 086

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

865

925

0,50

60 807

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 946

3 320

1,81

72 648

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 157

3 611

1,97

162 990

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

701

481

0,26

75 000

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

6 004

5 850

3,19

123 117

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

4 539

6 587

3,59

13 611

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 392

1 312

0,72

6 239

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

60

38

0,02

40 000

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

905

1 064

0,58

45 057

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 064

1 194

0,65

7 525

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

338

312

0,17
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AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
TELEKOMUNIKACJA
RYNEK
POLSKA S.A.
REGULOWANY
AKTYWNY
TVN S.A.
RYNEK
REGULOWANY
Niedopuszczone
do publicznego obrotu
TECHMEX S.A.

GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

96 866

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2 807

1 516

0,83

200 000

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2 247

4 080

2,23

23 287

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 027

1 136

0,62

748

0

0,00

748

0

0,00

42 499

CLIF S.A.

42 499

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY
ZESTAWIENIE LOKAT
PRAWA POBORU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU

PRAWA POBORU

Rodzaj rynku

Dopuszczone do publicznego obrotu
SOFTBANK SERIA T

Nazwa rynku

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

45 045
NIENOTOWANE
NA AKTYWNYM
RYNKU

45 045
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POLSKA

Wartość według Wartość według
ceny nabycia
wyceny na dzień
w tys.
bilansowy w tys.

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem

0

8

0,00

0

8

0,00
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY
ZESTAWIENIE LOKAT
PRAWA DO AKCJI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU

PRAWA
DO AKCJI

PDA LOTOS S.A.

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

AKTYWNY
GIEŁDA PAPIERÓW
RYNEK
WARTOŚCIOWYCH
REGULOWANY W WARSZAWIE

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

83 161
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POLSKA

Wartość według Wartość według
ceny nabycia
wyceny na dzień
w tys.
bilansowy w tys.
2 412

2 437

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem
1,33
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY
ZESTAWIENIE LOKAT
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

DŁUŻNE
PAPIERY
WARTOŚCIOWE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Dopuszczone do publicznego obrotu:
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
NIENOTOWANY
ELEKTRIM
NA AKTYWNYM
FINANCE BV.
RYNKU
Bony skarbowe
NIENOTOWANY
BON SKARBOWY
NA AKTYWNYM
13.07.2005
RYNKU
NIENOTOWANY
BON SKARBOWY
NA AKTYWNYM
31.08.2005
RYNKU
NIENOTOWANY
BON SKARBOWY
NA AKTYWNYM
07.09.2005
RYNKU
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
AKTYWNY RYNEK
PS1106
NIEREGULOWANY
AKTYWNY RYNEK
PS0608
NIEREGULOWANY
AKTYWNY RYNEK
DZ0708
REGULOWANY
ASSET
NIENOTOWANY
REPACKAGING
NA AKTYWNYM
TRUST BV
RYNKU
SERIES 80
AKTYWNY RYNEK
DZ0109
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK
DS0509
NIEREGULOWANY

Emitent

ELEKTRIM
FINANCE BV.

MTS
POLAND
MTS
POLAND
MTS
POLAND

MTS
POLAND
MTS
POLAND

Kraj siedziby
emitenta

HOLANDIA

Termin
wykupu

2005-12-15

Warunki
oprocentowania

2,00

Wartość
nominalna

4 683

14 614 721
1 180 751
1 159 091

82 974
23 742
2 635

Wartość
według
wyceny
na dzień
bilansowy
w tys.
84 713
25 514
3 989

1 159 091

2 635

3 989

2,18

21 660

21 107

21 525

11,75

Wartość
według ceny
nabycia w tys.

Liczba

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem
46,22
13,92
2,18

SKARB
PAŃSTWA

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2005-07-13

-

10 000

10 000

9 841

9 981

5,45

SKARB
PAŃSTWA

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2005-08-31

-

10 000

10 000

9 723

9 906

5,41

SKARB
PAŃSTWA

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2005-09-07

-

1 660

1 660

1 543

1 638

0,89

13 433 970

59 232

59 199

32,30

13 433 970

59 232

59 199

32,30

SKARB
PAŃSTWA
SKARB
PAŃSTWA
SKARB
PAŃSTWA

RZECZPOSPOLITA
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
POLSKA

ASSER
REPACKIAGING
TRUST B.V.

HOLANDIA

SKARB
PAŃSTWA
SKARB
PAŃSTWA

RZECZPOSPOLITA
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2006-11-12

8,50

10

10

11

11

0,01

2008-06-24

5,75

10 010

10 010

10 969

10 345

5,64

2008-07-18

7,95

200

200

203

222

0,12

2008-12-10

5,99

10 000

20

10 000

10 034

5,48

2009-01-18

7,73

3 480

3 480

3 593

3 745

2,04

2009-05-24

6,00

15 000

15 000

15 256

15 826

8,64
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DZ0709
CREDIT LINKED
STRUCTURED
SECURITIES LTD
DS1013

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY
NIENOTOWANY
NA AKTYWNYM
RYNKU
AKTYWNY RYNEK
NIEREGULOWANY

GPW
W
WARSZAWIE

MTS
POLAND

SKARB
PAŃSTWA
CREDIT LINKED
STRUCTURED
SECURITIES LTD
SKARB
PAŃSTWA

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2009-07-18

7,95

250

250

253

278

0,15

THE JERSEY
ISLAND

2011-11-25

2,52

13 400

13 400 000

13 990

13 434

7,33

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2013-10-24

5,00

5 000

5 000

4 957

5 304

2,89

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY
ZESTAWIENIE LOKAT
INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

INSTRUMENTY
POCHODNE

Rodzaj
rynku

Nazwa
rynku

Emitent
(wystawca)

Kraj siedziby
emitenta
(wystawcy)

Instrument
bazowy

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
OPCJA
SPRZEDAŻY

NIENOTOWANE
NA AKTYWNYM
RYNKU

OPCJA
SPRZEDAŻY

BANKOWY
DOM
MAKLERSKI
S.A.

RZECZPOSPOLITA
POLSKA
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AKCJE
POLMOS
BIAŁYSTOK

Liczba

Wartość
według ceny
nabycia
w tys.

Wartość
według
wyceny
na dzień bilansowy
w tys.

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem

75 000

0

524

0,29

75 000

0

524

0,29
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY
ZESTAWIENIE LOKAT
GRUPY KAPITAŁOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 98 USTAWY

Wartość według wyceny
na dzień bilansowy w tys.

GRUPA PROKOM

Procentowy udział
w aktywach ogółem

2 514

1,30

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY
BILANS
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
BILANS
Aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wplacony - kategoria A
Kapitał wplacony - kategoria I
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Kapitał wyplacony - kategoria A
Kapitał wyplacony - kategoria I
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat
netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk
(strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny
nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
(IV+V+/-VI)
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
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30.06.2005
183 269
19 802
3 058
110 890
35 731
49 514
48 982
5
1 527
181 742
102 066
571 579
571 556
23
-469 513
-469 513
0
57 540

31.12.2004
258 840
18 210
21
203 065
54 477
37 544
37 544

27 500

26 243

30 040

15 273

22 136

39 632

181 742

252 629

694 366,299
261,74

961 336,204
262,79

6
252
171
553
553

211
629
481
273
264
9
-381 792
-381 792
0
41 516
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Liczba na dzień
30.06.2005

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I

Kategorie jednostek uczestnictwa

KATEGORIA A
KATEGORIA I

Liczba na dzień
31.12.2004

694 279,314
86,985

961 303,342
32,862

Wartość
aktywów netto
na jednostkę
uczestnictwa
na dzień
30.06.2005
261,74
261,96

Wartość
aktywów netto
na jednostkę
uczestnictwa
na dzień
31.12.2004
262,79
262,82

Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tysiącach zł, z wyjątkiem wyniku operacji przypadającego na jednostkę uczestnictwa)
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Pozostałe
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe, w tym:
Koszty świadczeń
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 różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty)
z wyceny lokat, w tym:
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji
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01.01.2005 – 01.01.2004 – 01.01.2004 –
30.06.2005
31.12.2004
30.06.2004
4 691
7 838
3 364
1 368
1 442
722
3 323
6 279
2 642
117
3 434
6 645
3 076
3 382
6 500
3 009
3
13
12
9
49
123
55
40
92
35
0
0
0
3 434
6 645
3 076
1 257
1 193
288
-2 729
29 905
14 429
14 767

13 560

3 446

0

1

0

-17 496

16 345

10 983

51
-1 472

-590
31 098

122
14 717
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Wynik z operacji na przypadający na jednostkę
uczestnictwa (w zł)
KATEGORIA A
KATAGORIA I

-2,12
-2,12
-0,17

32,35
32,35
-

16,16
-

Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją
dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość 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 (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
KATEGORIA A
KATEGORIA I
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
KATEGORIA A
KATEGORIA I
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
KATEGORIA I
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

23

01.01.2005 –
01.01.2004 –
30.06.2005
31.12.2004
252 629

179 742

-1 472
1 257
14 767

31 098
1 193
13 560

-17 496

16 345

-1 472

31 098

-69 415

41 789

18 306

77 820

18 292
14

77 811
9

-87 721

-36 031

-87 721
0
-70 887

-36 031
0
72 887

181 742

252 629

232 144

220 163

232 126
18
-266 969,905

170 913,100

70 330,764
70 276,641
54,123
337 300,669

317 051,438
317 018,576
32,862
146 138,338
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KATEGORIA A
KATEGORIA I
saldo zmian
KATEGORIA A
KATEGORIA I
Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku
działalności funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
saldo zmian
KATEGORIA A
KATEGORIA I
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
KATEGORIA A
KATEGORIA I
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
KATEGORIA A
KATEGORIA I
procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
KATEGORIA I
minimalna wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
KATEGORIA I
data wyceny kategorii A
data wyceny kategorii I
maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
KATEGORIA I
data wyceny kategorii A
data wyceny kategorii I
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
KATEGORIA I
data wyceny kategorii A
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337 300,669
0,000
-266 969,905
-267 024,028
54,123

146 138,338
0,000
170 913,100
170 880,238
32,862

694 366,299

961 336,204

2 944 711,865
2 944 624,880
86,985
2 250 345,566
2 250 345,566
0,000
694 366,299
694 279,314
86,985

2 874 381,101
2 874 348,239
32,862
1 913 044,897
1 913 044,897
0,000
961 336,204
961 303,342
32,862

262,79

227,40

262,79
262,82

227,40
-

261,70

262,79

261,70
261,92

262,79
262,82

-0,84%

15,56%

-0,84%
-0,69%

15,56%
-

251,20

227,40

251,20
251,36
17.05.2005
17.05.2005

227,40
260,21
02.01.2004
28.12.2004

268,93

262,79

268,93
269,00
28.02.2005
28.02.2005

262,79
262,82
31.12.2004
31.12.2004

261,70

262,48

261,70
261,92
30.06.2005

262,48
262,51
31.12.2005
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data wyceny kategorii I
30.06.2005
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2,94%

31.12.2005
2,92%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY

NOTA NR.1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
1) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Półroczne sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2004
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2004 r,
nr. 231, poz. 2318).

Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i walucie polskiej.

2.

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane są w tys. złotych, za wyjątkiem
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

3.

Na dzień bilansowy ustala się wynik z operacji Funduszu, obejmujący:
a)
b)

Przychody z lokat netto – stanowiące różnicę pomiędzy przychodami z lokat i kosztami
Funduszu netto,
Zrealizowany zysk/stratę ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk/stratę z wyceny lokat.

4.

Na dzień bilansowy przyjmuje się metody wyceny stosowane w dniu wyceny.

5.

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 objaśniające,
g) Informację dodatkową,

6.

Sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2005 roku obejmuje następujące dane porównywalne:
a) Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
b) Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku i okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku,
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c)

Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

Ujmowanie w księgach rachunkowych informacji i operacji dotyczących Funduszu
1.

Księgi Funduszu są prowadzone w walucie polskiej.

2.

Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego
dotyczą.

3.

Zapisy w księgach rachunkowych Funduszu dokonywane są na podstawie dowodów księgowych. Operacje dotyczące poszczególnych składników aktywów i pasywów Funduszu
ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.

4.

Nabycie albo zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych
Funduszu w dacie zawarcia umowy.

5.

Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Fundusz w dniu wyceny po momencie wyceny
tj. godz. 12:00, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji
w momencie wyceny ujmuje się w dacie zawarcia umowy, ale uwzględnia w najbliższej
wycenie aktywów Funduszu i ustaleniu jego zobowiązań.

6.

Nabyte składniki portfela lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu według ceny
nabycia, obejmującej prowizję maklerską. Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje
się według wartości równej zeru.

7.

Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje się w cenie nabycia wynikającej z ceny nabycia tych składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub
otrzymanych przychodów pieniężnych.

8.

Dłużne papiery wartościowe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej łącznie ze skumulowanymi odsetkami.

9.

Zysk lub stratę ze zbycia składników lokat Funduszu wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny
nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysokości
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
najwyższej bieżącej wartości księgowej.

10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje pożyczek papierów wartościowych są wyłączone spod zasady określonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika
lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika lokat.
12. Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach
rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest
kurs nieuwzględniający tego prawa poboru.
13. Należną dywidendę a akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzględniający tego prawa do dywidendy.
14. Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo
do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się
w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw.
15. Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Funduszu.
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16. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień, w którym Fundusz zbył bądź odkupił jednostki uczestnictwa. Na potrzeby określenia
Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w określonym Dniu Wyceny nie
uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych
z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupu następuje zgodnie z metodą
FIFO.
18. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
19. Przychody z lokat obejmują w szczególności odsetki, oraz dodatnie saldo różnic kursowych
powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
21. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
22. Koszty Funduszu obejmują w szczególności ujemne saldo różnic kursowych powstałe
w związku z wyceną środków pieniężnych, należności, oraz zobowiązań w walutach obcych, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek a także koszty limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej. W przypadku
kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu
kosztów operacyjnych zmniejszają naliczoną rezerwę. Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
24. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
25. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym
Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasadą opisaną
w punkcie 16.

Wycena aktywów i pasywów Funduszu
1.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, który przypada w dniu,
w którym odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

2.

Aktywa Funduszu wycenia się a zobowiązania Funduszu ustala się w dniu wyceny oraz
na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.

3.

Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych, listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania
mające siedzibę za granicą wyznacza się w oparciu o ostatnie, dostępne kursy o godz.
12.00 w Dniu Wyceny, w następujący sposób:
a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena
aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia,
a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stano-
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b)

c)

wiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość
z Dnia Wyceny;
jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji - według
ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, z zastrzeżeniem,
że gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo
wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość;
jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej,
ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie
z pkt.4

4.

W celu wiarygodnego oszacowania wartości godziwej Fundusz stosuje następujące powszechnie uznane metody estymacji, w szczególności:
a) Oszacowanie na podstawie ostatnich dostępnych ofert kupna i sprzedaży, przy czym
nie jest możliwe oparcie się wyłącznie na ofertach sprzedaży,
b) Oszacowanie na podstawie ceny nieróżniącego się istotnie składnika lokat, ogłoszonej
na aktywnym rynku;
c) Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i porównania z emitentami
o zbliżonym profilu, których instrumenty finansowe są notowane na aktywnym rynku,
d) Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem prognozowanych przepływów generowanych przez emitenta oraz wartości rezydualnej,
e) Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.

5.

Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach aktywnych jest rynek,
na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest dokonywany na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

6.

Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala się:
a) akcji - według wartości godziwej, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ
na tę wartość, w szczególności w oparciu o analizę sytuacji finansowej spółki i porównanie ze spółkami o zbliżonym profilu, których akcje są notowane na rynku aktywnym,
b) praw do akcji - w oparciu o ostatnią cenę, po jakiej nabywano papiery wartościowe
na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość rynkową prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa,
a w przypadku, gdy zostały określone i podane do publicznej wiadomości różne ceny
emisyjne, w oparciu o średnią cenę nabycia ważoną liczbą nabytych papierów wartościowych, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową,
c) praw poboru - według wartości teoretycznej,
d) weksle, wierzytelności pieniężne, listy zastawne i inne dłużne papiery wartościowe,
w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio
do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu,
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e)

f)

g)

h)

instrumenty pochodne oparte o stopy procentowe lub kursy waluty oraz papiery wartościowe z wbudowanymi instrumentami pochodnymi tego rodzaju – według modeli wyceny, z uwzględnieniem bieżącej i oczekiwanej wartości instrumentów, o które jest
oparty dany instrument pochodny,
opcje – według wartości godziwej, z uwzględnieniem typu instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu pozostałego do wygaśnięcia opcji, w tym w oparciu o wycenę dostarczaną przez wystawcę opcji, dokonywaną według uznanych metod, takich
jak Monte Carlo, zmodyfikowany model Black’a Scholes’a,
kontrakty terminowe – według stanu rozliczeń kontrahentów wynikających z warunków zawartej umowy, z uwzględnieniem wyceny instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – według ostatniej
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat lub tytuł uczestnictwa
dostępnej o godz. 12.00 w Dniu Wyceny, z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na tę wartość, które nastąpiły w okresie od momentu ostatniej publikacji
tej wartości do Dnia Wyceny.

7.

W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.

8.

Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

9.

Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, ustala się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

10. Papiery wartościowe nabyte przez Fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
11. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu
do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty
różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Aktywa Funduszu oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub
ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie są notowane na aktywnym rynku - w walucie, w której są denominowane. Aktywa Funduszu
i jego zobowiązania wykazuje się w walucie polskiej, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wartość Aktywów Funduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do Euro.
13. Środki pieniężne oraz denominowane w złotych należności i zobowiązania wycenia się
w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień, o którym
mowa w pkt.3.

Ustalanie wartości aktywów netto funduszu
1.

W Dniu Wyceny aktywa funduszu wycenia się a zobowiązania ustala się według stanów
odpowiednio aktywów i zobowiązań oraz kursów, cen i wartości określonych w Momencie
Wyceny tj. o 12:00 z bieżącego Dnia Wyceny.
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2.

Wartość aktywów netto funduszu jest równa wartości wszystkich aktywów funduszu
w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowiązania funduszu w Dniu Wyceny.

3.

Wartość aktywów netto funduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w dniach, w których
odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

4.

Wartość aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa danej kategorii w Dniu Wyceny jest równa wartości aktywów netto przypadającą na daną kategorię jednostek uczestnictwa podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, ustaloną 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 Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii i wyznaczonej
zgodnie z zasadą opisaną, w pkt.4.

2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI
Z dniem 1 stycznia 2005 roku wprowadzono zmiany do stosowanych zasad rachunkowości Funduszu, związane z wejściem w życie rozporządzenia ministra finansów z dnia 8 października
2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2004
r, nr.231, poz.2318).
Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono zmiany w ujmowaniu operacji, w metodach wyceny
aktywów Funduszu oraz sposobie sporządzania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych.

Zmiany w ujmowaniu składników aktywów Funduszu:
1.

Sposób ujmowania transakcji nabycia i zbycia składników aktywów Funduszu
Od dnia 1 stycznia 2005 roku nabycie albo zbycie składników lokat przez fundusz ujmuje
się w księgach rachunkowych funduszu w dacie zawarcia umowy i uwzględnia w wycenie
aktywów funduszu i ustaleniu jego zobowiązań w tym samym Dniu Wyceny, po warunkiem
otrzymania potwierdzenia zawarcia transakcji do Momentu Wyceny tj.godz.12:00.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2004 roku moment zaewidencjonowania transakcji uzależniony był od rodzaju rynku, na którym Fundusz zawarł transakcję. Jedynie umowy zawarte na GPW w Warszawie, objęte systemem gwarantowania, mogły być
ewidencjonowana w księgach rachunkowych Funduszu w dniu jej zawarcia. Wszystkie pozostałe umowy dotyczące składników aktywów Funduszu ewidencjonowane były w dniu
ich rozliczenia. Znowelizowany sposób ujmowania transakcji pozwolił na ujawnianie wpływu
wszelkich zdarzeń i ryzyk związanych z nabywanymi i zbywanymi aktywami, niezwłocznie
po zawarciu umów, których przedmiotem są te aktywa.

2.

Ujmowanie transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży
Od dnia 1 stycznia 2005 roku ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu w Bilansie
w pozycji Należności lub Zobowiązania Funduszu łącznie z naliczonymi odsetkami. Przychody/ Koszty uzyskane w wyniku tego typu transakcji ujmowane są w Przychodach odsetkowych/Kosztach odsetkowych Funduszu. Zgodnie z zasadami uprzednio obowiązującymi papiery wartościowe nabyte bądź zbyte w wyniku tego typu transakcji ujmowane były jako
składniki lokat Funduszu w pozycji Lokaty Funduszu. Przychody bądź koszty z tytułu zawartych transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży ewidencjonowane
były w Przychodach z tytułu dyskonta/Kosztach z tytułu premii.

3.

Metody ujmowania dłużnych papierów wartościowych
Od dnia 1 stycznia 2005 roku wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona w stosunku do ich wartości nominalnej ujmowana jest łącznie z odsetkami naliczonymi od tych
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aktywów. W Przychodach z tytułu odsetek od dłużnych papierów wartościowych ewidencjonowane są odsetki kuponowe naliczone od papierów dłużnych wycenianych w wartości
godziwej oraz odsetki z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych
na aktywnym rynku metodą skorygowanej ceny nabycia. Zgodnie z obowiązującymi
do 31 grudnia 2004 roku przepisami wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona
w stosunku do ich wartości nominalnej oraz odsetki kuponowe ujmowane były odrębnie.
W Przychodach ewidencjonowane były odrębnie odsetki kuponowe oraz odpis dyskonta,
w Kosztach – amortyzacja premii.
4.

Zmiany w sposobie klasyfikowania składników lokat Funduszu
Nowe rozporządzenie wprowadziło zmiany w klasyfikacji składników lokat, w zależności
od rynku, na którym są notowane: z rynku zorganizowanego na rynek aktywny, będące
podstawą do wyboru metody wyceny tych składników.
Do 31 grudnia 2004 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundusz klasyfikował
składniki lokat na składniki notowane na rynku zorganizowanym i nienotowane na rynku
zorganizowanym. Wartość wszystkich składników lokat, które były dopuszczone do publicznych notowań na rynku zorganizowanym była ustalana według wartości godziwej.
Od 1 stycznia 2005 roku podstawą klasyfikacji składników lokat jest potwierdzenie ich notowań na rynku aktywnym. W przypadku tych składników lokat, które były do końca 2004
roku wyceniane w wartości godziwej, od 1 stycznia 2005 roku, z powodu braku wiarygodnego stwierdzenia ich notowań na rynku aktywnym, zmieniono zasady wyceny na metody
wskazane dla aktywów nienotowanych na aktywnym rynku.

Wycena składników aktywów Funduszu
1.

Zmiany dotyczące momentu ustalania wartości składników lokat Funduszu w Dniu Wyceny
Od 1 stycznia 2005 roku wycena wartości godziwej składników lokat Funduszu notowanych na aktywnym rynku odbywa się w oparciu o ostatnie dostępne kursy wyznaczone
o godz. 12:00 w Dniu Wyceny. Do końca roku 2004 do wyceny aktywów i ustalania zobowiązań Funduszu stosowano kursy, ceny i wartości z dnia poprzedniego.
Powyższa zmiana nie miała istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu. Ograniczyła jednak w znacznym stopniu możliwość osiągania przez
Uczestników spekulacyjnych zysków z tytułu dokonywania częstych transakcji nabycia
bądź zbycia jednostek uczestnictwa funduszy walutowych.

2.

Zmiany w wycenie dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku
W dniu 1 stycznia 2005 roku metoda wyceny wg liniowej amortyzacji premii/odpisu dyskonta stosowana na podstawie uprzednio obowiązującego rozporządzenia o szczególnych
zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z dnia 10 grudnia 2001 roku została zastąpiona metodą wyceny wg skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami o rachunkowości. Zmiana
ta dotyczy wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku,
transakcji kupna/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży, depozytów bankowych
oraz kosztów odsetek debetowych. Nowa cena nabycia tych składników aktywów Funduszu na dzień 1 stycznia 2005 roku, była równa ich wartości księgowej wg wyceny z dnia
31 grudnia 2004 roku. Zmiana metody nie wpłynęła w sposób istotny na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu.

Przedstawione powyżej zmiany wpłynęły na sposób prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych oraz konieczność przekształcenia danych porównawczych w uprzednio sporządzonych
sprawozdaniach finansowych Funduszu. Szczegółowe zestawienie tych zmian zostało przedstawione w informacji dodatkowej do niniejszego sprawozdania.
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3) OPIS METODOLOGII WYLICZNIA WSKAŹNIKÓ WKC I SOP
1.

Wskaźnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) obliczany jest wg wzoru:
WKC=Kt/WANt
gdzie:
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
K – oznacza następujące koszty operacyjne Funduszu:
a)
Wynagrodzenie Towarzystwa,
b)
Prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych i prowadzenie
rachunków bankowych,
c)
Podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe,
w tym opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne,
d)
Koszty odsetek
e)
Koszty różnic kursowych.
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)

2.

Stopa Obrotu Portfela (wskaźnik SOP) oblicza się według wzoru:
SOP=((T1-T2)/WANt) x 100%
gdzie:
T1 – oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonywanych przez Fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego inwestowania,
T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa,
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych lokat
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytułu dywidendy
Pozostałe
Z tytułu przedpłat na akcje

30.06.2005
2 609
2
375
72
72
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31.12.2004
21
0
-
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
Z tytułu nabytych aktywów
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowiązania
Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
Z tytułu zobowiązań wobec TFI
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30.06.2005
846
30
101
550
26
524

31.12.2004
5 020
224
315
652
40
612
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

I. STRUKTURA ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH NA
RACHUNKACH BANKOWYCH

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
ERSTE SECURITIES POLSKA S.A
DB SECURITIES POLSKA S.A
DM BROKER S.A.
BANK PEKAO S.A.

Wartość
na
30.06.2005
Waluta
w danej
walucie
w tys.
PLN
EUR
PLN
PLN
PLN
PLN

147
44
976
1 380
0
17 122

Wartość
na 30.06.2005
w walucie
sprawozdania
finansowego
w tys.
19 802
147
177
976
1 380
0
17 122

I. STRUKTURA ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA RACHUNKACH
BANKOWYCH

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
ERSTE SECURITIES POLSKA S.A
DB SECURITIES POLSKA S.A
DM BROKER S.A.
RABOBANK POLSKA S.A

Wartość
na
31.12.2004
Waluta
w danej
walucie
w tys.
PLN
EUR
PLN
PLN
PLN
PLN

361
44
956
1 353
692
14 670

Wartość
na 31.12.2004
w walucie
sprawozdania
finansowego
w tys.
18 210
361
178
956
1 353
692
14 670

II. ŚREDNI W OKRESIE
Wartość
Wartość
II. ŚREDNI W OKRESIE
Wartość
Wartość
na
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
na 30.06.2005
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
na
na 31.12.2004
30.06.2005
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
w walucie
31.12.2004
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
w walucie
Waluta
Waluta
UTRZYMYWANYCH W CELU
w danej
sprawozdania
w danej
UTRZYMYWANYCH
sprawozdania
ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH
walucie
finansowego
W CELU ZASPOKOJENIA
walucie
finansowego
ZOBOWIĄZAŃ
w tys.
w tys.
BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
w tys.
w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
10 146 264 PLN
10 146
10 146
30 996 658 PLN
30 997
30 997
43 707 EUR
44
177
20 884 EUR
21
85
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY
Nota 5 - Ryzyka
1.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale w kategorie bilansowe, w tym:
a) wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy
procentowej
Ryzyko wartości godziwej wynikające ze stopy procentowej związane jest z istnieniem
odwrotnej zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych a wartością zerokuponowych papierów dłużnych, obligacji ze stałym kuponem lub wartością instrumentów
dłużnych określonych w § 25 1.2 rozporządzenia z dnia 8 października w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych z kuponem opartym
na stopie procentowej.
Udział w aktywach
Funduszu
17,18%
11,75%
28,93%

Kategoria bilansowa
Obligacje stałokuponowe Skarbu Państwa
Bony skarbowe
RAZEM:

b) wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów środków pieniężnych wynikające ze stopy procentowej związane
jest z istnieniem zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych a wielkością przepływów finansowych (kuponów) wynikających z faktu posiadania zmiennokuponowych
papierów dłużnych.

Kategoria bilansowa
Obligacje zmiennokuponowe Skarbu Państwa
Obligacje zmiennokuponowe przedsiębiorstw
RAZEM:
2.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a)

funduszu

Udział w aktywach
Funduszu
2,31%
14,99%
17,30%
ryzykiem

kredytowym,

kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy
czym w opisie nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń.
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem kredytowym określony
jest przez procentowy udział papierów dłużnych przedsiębiorstw, depozytów bankowych, transakcji sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back) oraz transakcji
na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
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Wartość
w tys. PLN
27 457
17 122
44 579

Kategoria bilansowa
Obligacje przedsiębiorstw
Depozyty bankowe
RAZEM:
b)

Udział
w aktywach
14,99%
9,35%
24,34%

wskazanie istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat
Kategoria bilansowa

Udział w aktywach
Funduszu przekraczający
20%

Brak
3.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem
przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym określony jest
przez procentowy udział aktywów (papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o pozycję walutową uzyskaną przez użycie instrumentów pochodnych w aktywach netto
funduszu.
Pozycja walutowa
Dłużne papiery wartościowe nominowane w EUR
Środki pieniężne i ekwiwalenty nominowane w EUR
RAZEM:
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Udział w aktywach Funduszu
2,18%
0,10%
2,28%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

Typ zajętej
pozycji

POZYCJA
KRÓTKA

Rodzaj
instrumenty
pochodnego

Cel otwarcia
pozycji

Niewystandaryzowna europejska opcja
put

Zabezpieczenie
75 000 akcji
spółki Polmos
Białystok, będących przedmiotem lokat
funduszu

Wartość
otwartej
pozycji

524 250

Wartość
przyszłych
strumieni
pienięznych

6 000 000

Terminy
przyszłych
strumieni
pieniężnych

od 30.09.05
do 31.12.05

Kwota będaca
podstawą
przyszłych
płatności

Termin zapadalności
(wygaśnięcia)
instrumentu
pochodnego

6 000 000

31.12.2005

Termin
wykonania
instrumentu
pochodnego

od 30.09.05
do 31.12.05

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego
środki pieniężne na rachunku
papiery wartościowe
w walucie obcej

w
w
w
w
w
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jednostka
tys.
tys.
tys.
tys.
tys.

waluta

EURO
EURO

30.06.2005

waluta

177 PLN
3 989 PLN

31.12.2004

178
3 792

Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony

w walucie sprawozdania finansowego

Razem

Składniki lokat

środki pieniężne na rachunku w tys.
papiery wartościowe w tys.
w tys.
środki pieniężne na rachunku w tys.
papiery wartościowe w tys.
w tys.

EURO
EURO

44 EURO
987 EURO

EURO
EURO

44
930

177 PLN
3 989 PLN
4 166

178
3 792
3 970

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005
Za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004
Dodatnie różnice kursowe
Ujemne różnice kursowe
Dodatnie różnice kursowe
Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Dłużne papiery
wartościowe

51

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA
SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tabela nr 125/A/NBP/2005 z dnia 2005-06-30

1

-590

kurs w stosunku do zł
4,0401

waluta
EURO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)
ZE ZBYCIA LOKAT
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Wartość zrealizowanego zysku (straty)
ze zbycia lokat w tys.
14 706
61
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Wzrost (spadek) niezrealizowanego
zysku z wyceny aktywów w tys.
-17 547
51
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - KOSZTY FUNDUSZUNA
DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Część stała wynagrodzenia

Wartość za okres
od 01.01.2005
do 30.06.2005
3 382

Wartość za okres
od 01.01.2004
do 31.12.2004
6 500

Wartość za okres
od 01.01.2004
do 30.06.2004
3 009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE
O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego
II. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
na koniec roku obrotowego
III. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie
jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego
KATEGORIA A
KATEGORIA I

30.06.2005

39

31.12.2004

31.12.2003

181 742

252 629

179 741

261,74

262,79

227,40

261,74

262,79

227,40

261,74
261,96

262,79
262,82

-
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZRÓWNOWAŻONEGO
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
1.

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH,
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym
za bieżący okres.

2.

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO
BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

DNIU

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2005 roku nie wystąpiły
takie zdarzenie, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.
3.

ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI
W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZĄDZONYMI
I
OPUBLIKOWANYMI
SPRAWOZDANIAMI
FINANSOWYMI
Z powodu wprowadzenia do stosowania od dnia 1 stycznia 2005 roku zmian w szczególnych zasadach rachunkowości, Fundusz dokonał przekształcenia finansowych danych porównywalnych ujawnionych w uprzednio sporządzonych i opublikowanych sprawozdaniach
na dzień 30 czerwca 2004 roku oraz 31 grudnia 2004 roku. W poniżej zamieszczonej tabeli
w sposób szczegółowy przedstawiono przekształcone dane finansowe.

Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku

I

Aktywa

1

Lokaty

1.1

Akcje

Przed przekształceniem
31.12.2004
258 840
239 721

I
2

Papiery komercyjne
Obligacje

5

Aktywa
Składniki lokat notowane na aktywnym
rynku, w tym:
Dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym
rynku, w tym:
Dłużne papiery wartościowe

Po przekształceniu
31.12.2004
258 840
203 065
54 477
37 544
37 544

Bony skarbowe
Jednostki uczestnictwa
3

Należności

III

Aktywa netto

908

6

252 629

III

40

Należności
(bez odsetek)
Aktywa netto

21
252 629
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Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku.

I

Przychody z lokat

1

Odsetki

Przed przekształceniem
31.12.2004
8 070

I

4 163

1

2
II
1

Odpis dyskonta
2 348
Koszty operacyjne
6 877
Amortyzacja premii
230
Odsetki od zacią2
2
gniętych kredytów
i pożyczek
Ujemne saldo różnic
3
kursowych
Koszty operacyjne
IV
6 877
netto
VII
Wynik z operacji
31 098
oraz za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004

I
1
2
II
1
2
3
IV
VII
4.

5.

Przychody z lokat
Odsetki
Odpis dyskonta
Koszty operacyjne
Amortyzacja premii
Odsetki od zaciągniętych kredytów i
pożyczek
Ujemne saldo różnic
kursowych
Koszty operacyjne
netto
Wynik z operacji

II

IV
VII
roku

Przed przekształceniem
30.06.2004
3 561
2 064
774
3 272
195

I
1
2
II

Przychody z lokat
Przychody
odsetkowe
Koszty funduszu

Po przekształceniu
31.12.2004
7 838
6 729
6 500

Koszty funduszu netto
Wynik z operacji

31 098

Przychody z lokat
Przychody odsetkowe

Po przekształceniu
30.06.2004
3 364
2 642

Koszty funduszu

6 877

3 076

1
0
IV

3 272
14 717

VII

Koszty funduszu
netto
Wynik z operacji

3 076
14 717

DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ
WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJATKOWĄ
I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ FUNDUSZU.
a)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki informowania uczestników
o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.

b)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.

c)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji
zawieranych przez Fundusz.

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
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Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności Funduszu.
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OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 pkt. l) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego - (zwanego dalej Funduszem) oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych, jak też
pożytków z nich wynikających przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres
od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.
Piotr Zaczek
Prokurent

Bożena Osak
Pełnomocnik

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2005 r.
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Sprawozdanie finansowe
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Dłużnych Papierów Wartościowych

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO DŁUŻNYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
OBEJMUJĄCEGO OKRES
OD DNIA 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU

Dla Akcjonariusza DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego sprawozdania finansowego DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Dłużnych Papierów Wartościowych z siedzibą
w Warszawie, AL Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, na które składa się: wprowadzenie
do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku
o wartości 131.606 tys. złotych, bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku, który
wykazuje aktywa netto i kapitały na sumę 156.933 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji
za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujący dodatni
wynik z operacji w kwocie 6.821 tys. złotych, zestawienie zmian w aktywach netto za okres
od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujące zwiększenie aktywów
netto o kwotę 18.802 tys. złotych oraz noty objaśniające i informacja dodatkowa.
Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny
za prawidłowość i rzetelność powyższego śródrocznego sprawozdania finansowego,
sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2002 roku, nr 76. poz. 694 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. nr 231, poz. 2318). Naszym zadaniem było, w oparciu o przeprowadzony
przegląd, sporządzenie raportu z przeglądu.
Przegląd
śródrocznego
sprawozdania
finansowego
przeprowadziliśmy
stosownie
do postanowień Międzynarodowego Standardu o Przeglądach 2410 Przegląd śródrocznych
informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki oraz
normy nr 4 wykonywania zawodu biegłego rewidenta Ogólne zasady dokonywania przeglądu
sprawozdań finansowych, wydanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przegląd
śródrocznego sprawozdania finansowego obejmuje wykorzystanie informacji uzyskanych
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w szczególności od osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość Funduszu oraz zastosowanie
procedur analitycznych i innych procedur przeglądu, /akrus i metoda przeglądu istotnie różni się
oó zakresu badania przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowych
Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych i nie pozwala na uzyskanie pewności,
że wszystkie istotne nieprawidłowości zostały zidentyfikowane, jak ma to miejsce w przypadku
pełnego zakresu badania. Dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym śródrocznym
sprawozdaniu finansowym.
Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iż załączone
śródroczne sprawozdanie finansowe, nie przedstawia prawidłowo oraz rzetelnie, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacji majątkowej i finansowej DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Dłużnych Papierów Wartościowych na dzień 30 czerwca 2005 roku oraz wyniku
z operacji za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku zgodnie z zasadami
rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 roku, nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów
wykonawczych.
Do sprawozdania finansowego dołączono List DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu oraz Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 9941/7390
Bożena Graczyk

Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
Biegły rewident nr 9941/7390
Bożena Graczyk,
Członek Zarządu

Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku

45

Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Dyrektor
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2318} Zarząd DWS Polska TFI S.A. przedstawia
półroczne sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Dłużnych Papierów Wartościowych, które obejmuje:
1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2.

Zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku,

3.

Bilans funduszu sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku wykazujący aktywa netto
i kapitały w wysokości 156 933 tys. złotych.

4.

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku
wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 6 821 tys. złotych.

5.

Zestawienie zmian w aktywach netto z okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005
roku.

6.

Noty objaśniające

7.

Informacje, dodatkową.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes Zarządu

Joanna Sworowska
Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy
Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku
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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU

Wprowadzenie
Zestawienie lokat, w tym:
Tabela główna
Tabele uzupełniające, w tym:
Akcje,
Warranty subskrypcyjne,
Prawa do akcji,
Prawa poboru,
Kwity depozytowe,
Listy zastawne,
Dłużne papiery wartościowe,
Instrumenty pochodne,
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne,
Tytuły uczestnictwa,
Wierzytelności,
Weksle,
Depozyty,
Waluty,
Nieruchomości,
Statki morskie,
Inne,

nie
nie
nie
nie
nie
nie

dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy

Tabele dodatkowe, w tym:
Gwarantowane składniki lokat,
nie dotyczy
Instrumenty rynku pieniężnego,
nie dotyczy
Grupy kapitałowe,
nie dotyczy
Składniki lokat od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy,
nie dotyczy
Papiery wartościowe emitowane przez instytucje finansowe, których członkiem
jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z Państw należących do OECD,
nie dotyczy
Bilans,
Rachunek wyniku z operacji,
Zestawienie zmian w aktywach netto,
Noty objaśniające, w tym:
Nota 1 – Polityka rachunkowości,
Nota 2 – Należności funduszu,
Nota 3 –Zobowiązania funduszu,
Nota 4 – Środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
Nota 5 – Ryzyka,
Nota 6 – Instrumenty pochodne,
Nota 7 – Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu lub drugiej strony do odkupu,
nie dotyczy
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Nota
Nota
Nota
Nota
Nota

8 - Kredyty i pożyczki,
9 – Waluty i różnice kursowe,
10 – Dochody i ich dystrybucja,
11 – Koszty Funduszu,
11 – Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa

Informacja dodatkowa

48

nie dotyczy
nie dotyczy
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO DŁUŻNYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
WPROWADZENIE

1) FUNDUSZ
Nazwa i Typ Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużnych Papierów Wartościowych.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym.
Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych rozpoczął swoją działalność w dniu 2 stycznia 1998
roku.
W dniu 2 lipca 1999 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała decyzję nr DFN-409/1129/99 o przekształceniu DWS Polska Funduszu Powierniczego Dłużnych Papierów Wartościowych w DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużnych Papierów Wartościowych.
Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych
prowadzonego przez VII Wydział Cywilny w Rejestrowym Sądzie Okręgowym w Warszawie
w dniu 27 grudnia 1999 roku pod numerem RFj54.
Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Funduszu jest stabilny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku
wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe
o umiarkowanym poziomie ryzyka. Pomimo umiarkowanego poziomu ryzyka inwestycji, wartość
Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji
rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w dłużne papiery wartościowe.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu.

Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i Statutem Fundusz może lokować aktywa w:
1.
Papiery wartościowe,
2.
Instrumenty rynku pieniężnego,
3.
Depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,
4.
Instrumenty pochodne,
5.
Transakcje terminowe,
6.
Jednostki uczestnictwa,
7.
Certyfikaty inwestycyjne,
8.
Zagraniczne tytuły uczestnictwa.
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Specjalizacja funduszu:
1.
Nie mniej niż 80% Aktywów Funduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe
denominowane w walucie polskiej.
2.

Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze
wykorzystania prawa, przysługującego Funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

3.

Przy doborze lokat Fundusz zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, brał
będzie pod uwagę następujące kryteria:
a. W odniesieniu do wszystkich lokat:
i. Ocena perspektyw ekonomicznych emitenta, przy szczególnym uwzględnieniu
spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, branży, produktów, polityki
wypłat dywidend i wzrostu wyników finansowych,
ii. Kształtowanie się głównych wskaźników aktywności gospodarczej, stabilności
cenowej i poziomu stóp procentowych, z uwzględnieniem wpływu tych parametrów na zachowanie się cen instrumentów finansowych,
iii. Ocena możliwości wzrostu lub ryzyka spadku ceny papieru wartościowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny,
iv. Płynność dokonywanej lokaty w tym relacji do płynności innych lokat Funduszu,
v. Możliwość zabezpieczenia lokaty pod względem ryzyka utraty jej wartości,
vi. Ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
vii. Spełnienie zasady dywersyfikacji lokat,
b.

Przy zawieraniu umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, Fundusz będzie się kierował:
i. Rodzajem instrumentu bazowego,
ii. Stosunkiem ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do jego ceny rynkowej,
iii. Płynnością instrumentu pochodnego,
iv. Terminem wygaśnięcia(rozliczenia) instrumentu pochodnego,
v. Sposobem rozliczenia instrumentu pochodnego,
vi. Oceną perspektyw zmian wartości instrumentu bazowego,
vii. Spodziewanym kształtowaniem się różnicy pomiędzy wycena rynkową instrumentu pochodnego a wartością instrumentu bazowego,
viii. Wiarygodnością finansową strony umowy.

Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają 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 Funduszy 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 sądzie w dniu 6 sierpnia 1998 roku.
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DWS Polska TFI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000065346.
Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service GmbH z siedzibą we
Frankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Do dnia 1 kwietnia 2003 poprzednia nazwa Akcjonariusza brzmiała Deutsche Asset Management Europe GmbH.
Kapitał akcyjny DWS Polska TFI S.A. na dzień sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosi 25 000 000,00 PLN i dzieli się
na 2 500 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 PLN każda.

3) OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY
Prezentowane sprawozdanie
do 30 czerwca 2005 roku.

finansowe

obejmuje

okres

sprawozdawczy

od

1

stycznia

Dniem bilansowym jest 30.06.2005 roku.
Sprawozdanie obejmuje następujące dane porównywalne:
a)
Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
b)
Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku i okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku
c)
Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2004 roku

4) KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu.

5) BIEGŁY REWIDENT
Biegły Rewidentem, który dokonał przeglądu prezentowanego sprawozdania finansowego DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Dłużnych Papierów Wartościowych obejmujące
pierwsze półrocze 2005 roku jest KPMG Audyt sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy
ul. Chłodnej 51

6) CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ZBYWANYCH PRZEZ
FUNDUSZ
Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A,I i P. Poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa różnią się wysokością wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, pobieranego przez Towarzystwo oraz podmiotami uprawnionymi do nabywania
Jednostek Uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa danej kategorii reprezentują jednakowe prawa
majątkowe.
Jednostki uczestnictwa kategorii A są zbywane przez Fundusz osobom fizycznym, osobom
prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym
jak i zagranicznym, które mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania
i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 2% średniej Wartości Ak-

51

Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużnych Papierów Wartościowych
tywów Netto Funduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku. Fundusz może wypłacać Uczestnikom Funduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Świadczenie, o którym mowa w art. 10 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa
kategorii A może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 1,5% wpłaty
na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A
nie jest pobierana opłata manipulacyjna.
Jednostki uczestnictwa kategorii I są zbywane przez Fundusz osobom, które zawarły z Funduszem umowę o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), przy czym Jednostki
Uczestnictwa kategorii I są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach, IKE, jeżeli
umowa o prowadzenie IKE to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1,8% średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I w skali roku. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii I może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 1,5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii I. Przy odkupywaniu Jednostek
Uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana żadna opłata, za wyjątkiem opłaty karnej określonej w
Regulaminie IKE za zerwanie Umowy o prowadzenie IKE przed upływem 12 miesięcy od daty jej
zawarcia. Opłata karna nie może być wyższa niż 5% wypłacanych środków.
Jednostki uczestnictwa kategorii P są zbywane przez Fundusz uczestnikom Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) i Zakładowych Programów Systematycznego Oszczędzania (ZPSO),
w ramach, których środki są gromadzone w Funduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, jeżeli umowa pomiędzy Funduszem i pracodawcą to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1,2% średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej 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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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

SKŁADNIKI LOKAT
Dłużne papiery wartościowe

30.06.2005
Wartość według Wartość według
wyceny na dzień
ceny nabycia
w tys.
bilansowy w tys.
128 494
131 606

31.12.2004
Wartość według Wartość według
ceny nabycia
wyceny na dzień
w tys.
bilansowy w tys.
119 311
118 271

Procentowy
udział w aktywach ogółem
83,54%

Procentowy
udział w aktywach ogółem
85,42%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)
DŁUŻNE PAPIERY
WARTOŚCIOWE

Rodzaj rynku

Dopuszczone do publicznego obrotu:
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Aktywny rynek
PS0506
nieuregulowany
Bony skarbowe
Nienotowane
07 września 2005 roku
na aktywnym rynku
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Aktywny rynek
PS0310
nieuregulowany
Aktywny rynek
PS1106
nieuregulowany
PS0507
Aktywny rynek

Nazwa rynku

MTS Poland

Emitent

Kraj siedziby
emitenta

Termin
wykupu

Warunki oprocentowania

Wartość
nominalna

12 171 395
5 100
5 000

Wartość
według ceny
nabycia
w tys.
118 796
5 662
5 569

Wartość według wyceny
na dzień bilansowy w tys.
122 582
5 314
5 216

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem
77,81%
3,37%
3,31%

5 569

5 216

3,31%

Liczba

Skarb Państwa

Polska

2006-05-12

8,50

5 000

5 000
100

93

99

0,06%

Skarb Państwa

Polska

2005-09-07

-

100

100

93

99

0,06%

12 166 295
12 166 295

113 134
113 134

117 268
117 268

74,44%
74,44%

MTS Poland

Skarb Państwa

Polska

2010-03-24

5,75

20 000

20 000

20 443

21 271

13,50%

MTS Poland

Skarb Państwa

Polska

2006-11-12

8,50

12 010

12 010

13 957

13 260

8,42%

MTS Poland

Skarb Państwa

Polska

2007-05-12

8,50

1 260

1 260

1 424

1 362

0,86%
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DS0509
DS1013
DS1015
DS1110
WS0922
COMARCH SERIA A
CAIXA GERAL DE
DEPOSITOS
CLASS LTD. 117

nieuregulowany
Aktywny rynek
nieuregulowany
Aktywny rynek
nieuregulowany
Aktywny rynek
nieuregulowany
Aktywny rynek
nieuregulowany
Aktywny rynek
regulowany
Nienotowane
na aktywnym rynku
Nienotowane
na aktywnym rynku
Nienotowane
na aktywnym rynku

MTS Poland

Skarb Państwa

Polska

2009-05-24

6,00

13 500

13 500

13 122

14 244

9,04%

MTS Poland

Skarb Państwa

Polska

2013-10-24

5,00

7 500

7 500

6 659

7 955

5,05%

MTS Poland

Skarb Państwa

Polska

2015-10-24

6,25

2 500

2 500

2 597

2 933

1,86%

MTS Poland

Skarb Państwa

Polska

2010-11-24

6,00

8 010

8 010

8 191

8 831

5,61%

GPW S.A.

Skarb Państwa

Polska

2022-09-23

5,75

10

10

10

12

0,01%

ComArch S.A.

Polska

2007-04-12

7,50

3 300

330

3 392

4 130

2,62%

Francja

2008-10-15

4,15

5 000

50

5 000

5 071

3,22%

the Channel
Islands

2011-11-25

2,52

12 100

12 100 000

12 632

12 131

7,70%

Niemcy

2006-09-22

3,43

10 000

1 000

9 028

9 840

6,25%

Caixa Geral de
Depositos S.A.
Credit Linked Structured Securities Ltd
Dexia
Hypothekenbank
Berlin AG

DEXIA HYPOBANK
BERLIN AG

Nienotowane
na aktywnym rynku

EARLS EIGHT LTD #1

Nienotowane
na aktywnym rynku

Earls Eight Limited

Cayman
Islands

2012-04-09

6,73

3 500

35

3 500

3 552

2,25%

Nienotowane
na aktywnym rynku

Repackaged Offshore
Collateralised Kredit
Limited

Gibraltar

2007-06-18

5,14

8 000

80

8 178

7 992

5,07%

SNS Bank N.V.

Holandia

2013-05-26

1,182

5 000

ROCK LTD #11

SNS BANK
Nienotowane
NEDERLAND
na aktywnym rynku
Niedopuszczone do publicznego obrotu:
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
IKEA POLSKA
Nienotowane
12/05/06
na aktywnym rynku

IKEA POLSKA S.A.

Polska

2006-05-12
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13,50

8 500

10

5 000

4 684

2,97%

17
17
17

9 697
9 697
9 697

9 024
9 024
9 024

5,73%
5,73%
5,73%

17

9 697

9 024

5,73%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁUŻNYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
BILANS
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
BILANS
Aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wpłacony - kategoria A
Kapitał wpłacony - kategoria I
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Kapitał wypłacony - kategoria A
Kapitał wypłacony - kategoria I
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat
netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk
(strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny
nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
(IV+V+/-VI)
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
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30.06.2005
157 532
24 975
163
75 083
75 083
56 523
56 523
788
599
156 933
52 798
1 209 404
1 209 368
36
-1 156 606
-1 156 606
0
99 666

31.12.2004
138 449
20 168
11
52 244
52 244
66 027
66 027
0
318
138 131
40 817
1 176 765
1 176 760
5
-1 135 948
-1 135 948
0
96 010

81 571

78 026

18 095

17 984

4 469

1 304

156 933

138 131

733 289,467
214,01

675 547,611
204,47

Liczba na dzień
30.06.2005
733 116,323
173,144

Liczba na dzień
31.12.2004
675 522,442
25,169
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Wartość aktywów netto
na jednostkę
uczestnictwa
na dzień
30.06.2005
214,01
214,25

Kategorie jednostek uczestnictwa

KATEGORIA A
KATEGORIA I

Wartość aktywów netto
na jednostkę
uczestnictwa
na dzień
31.12.2004
204,47
204,49

Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁUŻNYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tysiącach zł, z wyjątkiem wyniku operacji przypadającego na jednostkę uczestnictwa)
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Przychody odsetkowe
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Koszty odsetkowe
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe, w tym:
koszty swiadczeń
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 różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji

01.01.2005 – 01.01.2004 – 01.01.2004 –
30.06.2005
12.31.2004
30.06.2004
5 039
12 390
7 738
5 039
12 390
7 738
1 494
4 442
2 888
1 468
4 231
2 724
4
13
3
0
4
3
0
56
56
22
139
102
17
117
91
0
0
0
1 494
4 442
2 888
3 545
7 948
4 850
3 276
-1 285
-3 077

Wynik z operacji przypadający na jednostkę
uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I

111

-2 912

289

0

2 467

2 467

3 165

1 628

-3 366

0
6 821

-2 214
6 663

-2 214
1 773

9,33

9,86

1,76

9,34
6,08

9,86
9,86

-

Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją
dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁUŻNYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość 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 (powiększenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
KATEGORIA A
KATEGORIA I
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału
z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
KATEGORIA A
KATEGORIA I
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Wartość aktywów netto na koniec okresu
sprawozdawczego
Średnia wartość aktywów netto w okresie
sprawozdawczym
KATEGORIA A
KATEGORIA I
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
saldo zmian
KATEGORIA A
KATEGORIA I
Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku
działalności funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
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01.01.2005 –
01.01.2004 –
30.06.2005
31.12.2004
138 131

291 916

6 821
3 545
111

6 664
7 948
-2 912

3 165

1 628

6 821

6 664

11 981

-160 449

32 639

15 480

32 608
31

15 475
5

-20 658

-175 929

-20 658
0
18 802

-175 929
0
-153 785

156 933

138 131

149 866

199 972

149 850
16

137 574
5

57 741,856

-811 803,344

156 839,425
156 691,450
147,975
99 097,569
99 097,569
0,000
57 741,856
57 593,881
147,975

77 402,342
77 377,173
25,169
889 205,686
889 205,686
0,000
-811 803,344
-811 828,513
25,169

733 289,467

675 547,611

7 389 129,041

7 232 289,616
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KATEGORIA A
7 388 955,897 7
KATEGORIA I
173,144
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
6 655 839,574 6
KATEGORIA A
6 655 839,574 6
KATEGORIA I
0,000
saldo zmian
733 289,467
KATEGORIA A
733 116,323
KATEGORIA I
173,144
Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
204,47
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
KATEGORIA A
204,47
KATEGORIA I
204,49
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
214,01
na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
KATEGORIA A
214,01
KATEGORIA I
214,25
procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę
9,41%
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
9,41%
KATEGORIA I
9,62%
minimalna wartość aktywów netto na jednostkę
202,47
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
202,47
KATEGORIA I
202,51
data wyceny kategorii A
20.01.2005
data wyceny kategorii I
20.01.2005
maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę
214,01
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
214,01
KATEGORIA I
214,25
data wyceny kategorii A
30.06.2005
data wyceny kategorii I
30.06.2005
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według
214,01
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
214,01
KATEGORIA I
214,25
data wyceny kategorii A
30.06.2005
data wyceny kategorii I
30.06.2005
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
1,98%
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232 264,447
25,169
556 742,005
556 742,005
0,000
675 547,611
675 522,442
25,169
196,27
204,47
204,47
204,49
4,18%
195,80
195,80
204,39
14.05.2004
24.12.2004
204,53
204,53
204,54
31.12.2004
31.12.2004
204,53
204,53
204,54
31.12.2004
31.12.2004
2,17%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁUŻNYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH

NOTA NR.1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
1) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Półroczne sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Dłużnych
Papierów Wartościowych na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76,
poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2004 r, nr.231, poz.2318).

Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i walucie polskiej.

2.

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane są w tys. złotych, za wyjątkiem
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa

3.

Na dzień bilansowy ustala się wynik z operacji Funduszu, obejmujący:
a) Przychody z lokat netto – stanowiące różnicę pomiędzy przychodami z lokat i kosztami
Funduszu netto,
b) Zrealizowany zysk/stratę ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk/stratę z wyceny lokat.

4.

Na dzień bilansowy przyjmuje się metody wyceny stosowane w dniu wyceny.

5.

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 objaśniające,
g) Informację dodatkową,

6.

Sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2005 roku obejmuje następujące dane porównywalne:
a) Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
b) Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku i okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku,
c) Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
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Ujmowanie w księgach rachunkowych informacji i operacji dotyczących Funduszu
1.

Księgi Funduszu są prowadzone w walucie polskiej.

2.

Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego
dotyczą.

3.

Zapisy w księgach rachunkowych Funduszu dokonywane są na podstawie dowodów księgowych. Operacje dotyczące poszczególnych składników aktywów i pasywów Funduszu
ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.

4.

Nabycie albo zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych
Funduszu w dacie zawarcia umowy.

5.

Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Fundusz w dniu wyceny po momencie wyceny
tj. godz. 12:00, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji
w momencie wyceny ujmuje się w dacie zawarcia umowy, ale uwzględnia w najbliższej
wycenie aktywów Funduszu i ustaleniu jego zobowiązań.

6.

Nabyte składniki portfela lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu według ceny
nabycia, obejmującej prowizję maklerską. Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje
się według wartości równej zeru.

7.

Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje się w cenie nabycia wynikającej z ceny nabycia tych składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub
otrzymanych przychodów pieniężnych.

8.

Dłużne papiery wartościowe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej łącznie ze skumulowanymi odsetkami.

9.

Zysk lub stratę ze zbycia składników lokat Funduszu wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny
nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysokości
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
najwyższej bieżącej wartości księgowej.

10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje pożyczek papierów wartościowych są wyłączone spod zasady określonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika
lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika lokat.
12. Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach
rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest
kurs nieuwzględniający tego prawa poboru.
13. Należną dywidendę a akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzględniający tego prawa do dywidendy.
14. Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo
do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się
w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw.
15. Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Funduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień, w którym Fundusz zbył bądź odkupił jednostki uczestnictwa. Na potrzeby określenia
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Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w określonym Dniu Wyceny nie
uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych
z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupu następuje zgodnie z metodą
FIFO.
18. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
19. Przychody z lokat obejmują w szczególności odsetki, oraz dodatnie saldo różnic kursowych
powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
21. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
22. Koszty Funduszu obejmują w szczególności ujemne saldo różnic kursowych powstałe
w związku z wyceną środków pieniężnych, należności, oraz zobowiązań w walutach obcych, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek a także koszty limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej. W przypadku
kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu
kosztów operacyjnych zmniejszają naliczoną rezerwę. Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
24. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
25. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym
Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasadą opisaną
w punkcie 16.

Wycena aktywów i pasywów Funduszu
1.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, który przypada w dniu,
w którym odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

2.

Aktywa Funduszu wycenia się a zobowiązania Funduszu ustala się w dniu wyceny oraz
na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.

3.

Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych, listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania
mające siedzibę za granicą wyznacza się w oparciu o ostatnie, dostępne kursy o godz.
12.00 w Dniu Wyceny, w następujący sposób:
a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena
aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia,
a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość
z Dnia Wyceny;
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b)

c)

jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji - według
ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, z zastrzeżeniem,
że gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo
wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość;
jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej,
ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie
z pkt.4

4.

W celu wiarygodnego oszacowania wartości godziwej Fundusz stosuje następujące powszechnie uznane metody estymacji, w szczególności:
a) Oszacowanie na podstawie ostatnich dostępnych ofert kupna i sprzedaży, przy czym
nie jest możliwe oparcie się wyłącznie na ofertach sprzedaży,
b) Oszacowanie na podstawie ceny nieróżniącego się istotnie składnika lokat, ogłoszonej
na aktywnym rynku;
c) Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i porównania z emitentami
o zbliżonym profilu, których instrumenty finansowe są notowane na aktywnym rynku,
d) Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem prognozowanych przepływów generowanych przez emitenta oraz wartości rezydualnej,
e) Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.

5.

Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach aktywnych jest rynek,
na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest dokonywany na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

6.

Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala się:
a) akcji - według wartości godziwej, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ
na tę wartość, w szczególności w oparciu o analizę sytuacji finansowej spółki i porównanie ze spółkami o zbliżonym profilu, których akcje są notowane na rynku aktywnym,
b) praw do akcji - w oparciu o ostatnią cenę, po jakiej nabywano papiery wartościowe
na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość rynkową prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa,
a w przypadku, gdy zostały określone i podane do publicznej wiadomości różne ceny
emisyjne, w oparciu o średnią cenę nabycia ważoną liczbą nabytych papierów wartościowych, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową,
c) praw poboru - według wartości teoretycznej,
d) weksle, wierzytelności pieniężne, listy zastawne i inne dłużne papiery wartościowe,
w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio
do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu,
e) instrumenty pochodne oparte o stopy procentowe lub kursy waluty oraz papiery wartościowe z wbudowanymi instrumentami pochodnymi tego rodzaju – według modeli wy-
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f)

g)

h)

ceny, z uwzględnieniem bieżącej i oczekiwanej wartości instrumentów, o które jest
oparty dany instrument pochodny,
opcje – według wartości godziwej, z uwzględnieniem typu instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu pozostałego do wygaśnięcia opcji, w tym w oparciu o wycenę dostarczaną przez wystawcę opcji, dokonywaną według uznanych metod, takich
jak Monte Carlo, zmodyfikowany model Black’a Scholes’a,
kontrakty terminowe – według stanu rozliczeń kontrahentów wynikających z warunków zawartej umowy, z uwzględnieniem wyceny instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – według ostatniej
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat lub tytuł uczestnictwa
dostępnej o godz. 12.00 w Dniu Wyceny, z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na tę wartość, które nastąpiły w okresie od momentu ostatniej publikacji
tej wartości do Dnia Wyceny.

7.

W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.

8.

Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

9.

Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, ustala się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

10. Papiery wartościowe nabyte przez Fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
11. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu
do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty
różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Aktywa Funduszu oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub
ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie są notowane na aktywnym rynku - w walucie, w której są denominowane. Aktywa Funduszu
i jego zobowiązania wykazuje się w walucie polskiej, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wartość Aktywów Funduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do Euro.
13. Środki pieniężne oraz denominowane w złotych należności i zobowiązania wycenia się
w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień, o którym
mowa w pkt.3.

Ustalanie wartości aktywów netto funduszu
1.

W Dniu Wyceny aktywa funduszu wycenia się a zobowiązania ustala się według stanów
odpowiednio aktywów i zobowiązań oraz kursów, cen i wartości określonych w Momencie
Wyceny tj. o 12:00 z bieżącego Dnia Wyceny.

2.

Wartość aktywów netto funduszu jest równa wartości wszystkich aktywów funduszu
w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowiązania funduszu w Dniu Wyceny.
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3.

Wartość aktywów netto funduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w dniach, w których
odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

4.

Wartość aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa danej kategorii w Dniu Wyceny jest równa wartości aktywów netto przypadającą na daną kategorię jednostek uczestnictwa podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, ustaloną 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 Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii i wyznaczonej
zgodnie z zasadą opisaną, w pkt.4.

2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI
Z dniem 1 stycznia 2005 roku wprowadzono zmiany do stosowanych zasad rachunkowości Funduszu, związane z wejściem w życie rozporządzenia ministra finansów z dnia 8 października
2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U.
z 2004 r, nr. 231, poz. 2318).
Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono zmiany w ujmowaniu operacji, w metodach wyceny
aktywów Funduszu oraz sposobie sporządzania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych.

Zmiany w ujmowaniu składników aktywów Funduszu:
1.

Sposób ujmowania transakcji nabycia i zbycia składników aktywów Funduszu
Od dnia 1 stycznia 2005 roku nabycie albo zbycie składników lokat przez fundusz ujmuje
się w księgach rachunkowych funduszu w dacie zawarcia umowy i uwzględnia w wycenie
aktywów funduszu i ustaleniu jego zobowiązań w tym samym Dniu Wyceny, po warunkiem
otrzymania potwierdzenia zawarcia transakcji do Momentu Wyceny tj.godz.12:00.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2004 roku moment zaewidencjonowania transakcji uzależniony był od rodzaju rynku, na którym Fundusz zawarł transakcję. Jedynie umowy zawarte na GPW w Warszawie, objęte systemem gwarantowania, mogły być
ewidencjonowana w księgach rachunkowych Funduszu w dniu jej zawarcia. Wszystkie pozostałe umowy dotyczące składników aktywów Funduszu ewidencjonowane były w dniu
ich rozliczenia. Znowelizowany sposób ujmowania transakcji pozwolił na ujawnianie wpływu
wszelkich zdarzeń i ryzyk związanych z nabywanymi i zbywanymi aktywami, niezwłocznie
po zawarciu umów, których przedmiotem są te aktywa.

2.

Ujmowanie transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży
Od dnia 1 stycznia 2005 roku ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu w Bilansie
w pozycji Należności lub Zobowiązania Funduszu łącznie z naliczonymi odsetkami. Przychody/ Koszty uzyskane w wyniku tego typu transakcji ujmowane są w Przychodach odsetkowych/Kosztach odsetkowych Funduszu. Zgodnie z zasadami uprzednio obowiązującymi papiery wartościowe nabyte bądź zbyte w wyniku tego typu transakcji ujmowane były jako
składniki lokat Funduszu w pozycji Lokaty Funduszu. Przychody bądź koszty z tytułu zawartych transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży ewidencjonowane
były w Przychodach z tytułu dyskonta/Kosztach z tytułu premii.

3.

Metody ujmowania dłużnych papierów wartościowych
Od dnia 1 stycznia 2005 roku wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona w stosunku do ich wartości nominalnej ujmowana jest łącznie z odsetkami naliczonymi od tych
aktywów. W Przychodach z tytułu odsetek od dłużnych papierów wartościowych ewidencjonowane są odsetki kuponowe naliczone od papierów dłużnych wycenianych w wartości
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godziwej oraz odsetki z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych
na aktywnym rynku metodą skorygowanej ceny nabycia. Zgodnie z obowiązującymi
do 31 grudnia 2004 roku przepisami wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona
w stosunku do ich wartości nominalnej oraz odsetki kuponowe ujmowane były odrębnie.
W Przychodach ewidencjonowane były odrębnie odsetki kuponowe oraz odpis dyskonta,
w Kosztach – amortyzacja premii.
4.

Zmiany w sposobie klasyfikowania składników lokat Funduszu
Nowe rozporządzenie wprowadziło zmiany w klasyfikacji składników lokat, w zależności
od rynku, na którym są notowane: z rynku zorganizowanego na rynek aktywny, będące
podstawą do wyboru metody wyceny tych składników.
Do 31 grudnia 2004 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundusz klasyfikował
składniki lokat na składniki notowane na rynku zorganizowanym i nienotowane na rynku
zorganizowanym. Wartość wszystkich składników lokat, które były dopuszczone do publicznych notowań na rynku zorganizowanym była ustalana według wartości godziwej.
Od 1 stycznia 2005 roku podstawą klasyfikacji składników lokat jest potwierdzenie ich notowań na rynku aktywnym. W przypadku tych składników lokat, które były do końca 2004
roku wyceniane w wartości godziwej, od 1 stycznia 2005 roku, z powodu braku wiarygodnego stwierdzenia ich notowań na rynku aktywnym, zmieniono zasady wyceny na metody
wskazane dla aktywów nienotowanych na aktywnym rynku.

Wycena składników aktywów Funduszu
1.

Zmiany dotyczące momentu ustalania wartości składników lokat Funduszu w Dniu Wyceny
Od 1 stycznia 2005 roku wycena wartości godziwej składników lokat Funduszu notowanych na aktywnym rynku odbywa się w oparciu o ostatnie dostępne kursy wyznaczone
o godz. 12:00 w Dniu Wyceny. Do końca roku 2004 do wyceny aktywów i ustalania zobowiązań Funduszu stosowano kursy, ceny i wartości z dnia poprzedniego.
Powyższa zmiana nie miała istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu. Ograniczyła jednak w znacznym stopniu możliwość osiągania przez
Uczestników spekulacyjnych zysków z tytułu dokonywania częstych transakcji nabycia
bądź zbycia jednostek uczestnictwa funduszy walutowych.

2.

Zmiany w wycenie dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku
Do końca roku 2004 aktywa te wyceniane były przez Fundusz zgodnie z par.28 ust. 1 pkt.
4 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2001 roku metodą liniowej amortyzacji premii/dyskonta.
Nowe przepisy rachunkowe wprowadziły konieczność zmiany tej metody na wycenę
w oparciu o model wyceny uwzględniający zdyskontowane przepływy pieniężne.
Różnica wynikająca z przeszacowania wartości dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku do wartości godziwej, na dzień 1 stycznia 2005 roku wyniosła 2,31% aktywów netto, została ujęta w Bilansie Funduszu w pozycji Pozostałe aktywa.
Na podstawie decyzji Zarządu Towarzystwa DWS Polska Fundusz dokonuje liniowego
rozliczenia tej różnicy, korygując wynik finansowy od dnia przeszacowania tj. 1 stycznia
2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. W przypadku zbycia dłużnych papierów wartościowych, których dotyczy przeszacowanie, Fundusz jednorazowo ujmuje pozostałą do odpisu
różnicę w rachunku zysku i strat.
Ponadto w dniu 1 stycznia 2005 roku metoda wyceny wg liniowej amortyzacji premii/odpisu dyskonta stosowana na podstawie uprzednio obowiązującego rozporządzenia
o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z dnia 10 grudnia 2001
roku została zastąpiona metodą wyceny wg skorygowanej ceny nabycia oszacowanej
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za pomocą efektywnej stopy procentowej, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami
o rachunkowości. Zmiana ta dotyczy wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku, transakcji kupna/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży, depozytów bankowych oraz kosztów odsetek debetowych. Nowa cena
nabycia tych składników aktywów Funduszu na dzień 1 stycznia 2005 roku, była równa ich
wartości księgowej wg wyceny z dnia 31 grudnia 2004 roku. Zmiana metody nie wpłynęła
w sposób istotny na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu.
Przedstawione powyżej zmiany wpłynęły na sposób prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych oraz konieczność przekształcenia danych porównawczych w uprzednio sporządzonych
sprawozdaniach finansowych Funduszu. Szczegółowe zestawienie tych zmian zostało przedstawione w informacji dodatkowej do sprawozdania.

3) OPIS METODOLOGII WYLICZANIA WSKAŹNIKÓW WKC i SOP
1.

Wskaźnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) obliczany jest wg wzoru:
WKC=Kt/WANt
gdzie:
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
K – oznacza następujące koszty operacyjne Funduszu:
a)
Wynagrodzenie Towarzystwa,
b)
Prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych i prowadzenie
rachunków bankowych,
c)
Podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe,
w tym opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne,
d)
Koszty odsetek
e)
Koszty różnic kursowych.
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)

2.

Stopa Obrotu Portfela (wskaźnik SOP) oblicza się według wzoru:
SOP=((T1-T2)/WANt) x 100%
gdzie:
T1 – oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonywanych przez Fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego inwestowania,
T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa,
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁUŻNYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa

30.06.2005
163

31.12.2004
11

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁUŻNYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowiązania, w tym:
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
- z tytułu zobowiązań wobec TFI
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30.06.2005
113
184
302
45
257

31.12.2004
1
44
273
41
232
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

I. STRUKTURA ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH
BANKOWYCH

Waluta

Wartość
na dzień
30.06.2005
w danej
walucie
w tys.

Deutsche Bank Polska S.A

PLN

689

Rabobank Polska S.A

PLN

24 286

II. ŚREDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ

Waluta

Wartość
na dzień
30.06.2005
w danej
walucie
w tys.

Wartość
na dzień
30.06.2005
w walucie
sprawozdania
finansowego
w tys.
24 975

I. STRUKTURA
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA RACHUNKACH
BANKOWYCH

Deutsche Bank Polska
689
S.A
Dresdner Bank Polska
24 286
S.A.

Wartość na dzień
31.12.2004
w walucie
sprawozdania
finansowego
w tys.
20 168

PLN

56

56

PLN

20 112

20 112

II. ŚREDNI W OKRESIE
Wartość
Wartość na dzień
SPRAWOZDAWCZYM
POZIOM ŚRODKÓW
na dzień
31.12.2004
PIENIĘŻNYCH
31.12.2004
w walucie
Waluta
w danej
sprawozdania
UTRZYMYWANYCH
W CELU ZASPOKOJENIA
walucie
finansowego
BIEŻĄCYCH
w tys.
w tys.
ZOBOWIĄZAŃ
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
24 975
10 323 PLN
20 168
20 168
572 EUR
0
0

Wartość
na dzień
30.06.2005
w walucie
sprawozdania
finansowego
w tys.

II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
9 621 PLN
24 975

Waluta

Wartość
na dzień
31.12.2004
w danej
walucie
w tys.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁUŻNYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
Nota 5 - Ryzyka
1.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale w kategorie bilansowe, w tym:
a)

wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy
procentowej
Ryzyko wartości godziwej wynikające ze stopy procentowej związane jest z istnieniem
odwrotnej zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych a wartością zerokuponowych papierów dłużnych, obligacji ze stałym kuponem lub wartością instrumentów
dłużnych określonych w § 25 1.2 rozporządzenia z dnia 8 października w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych z kuponem opartym
na stopie procentowej.
Kategoria bilansowa
Obligacje stałokuponowe Skarbu Państwa
Bony skarbowe
Obligacje stałokuponowe przedsiębiorstw
Instrumenty dłużne określone w § 25 1.2 Rozporządzenia
RAZEM:

b)

Udział w aktywach
Funduszu
47,66%
0,06%
8,35%
12,44%
68,51%

wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów środków pieniężnych wynikające ze stopy procentowej związane
jest z istnieniem zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych a wielkością przepływów finansowych (kuponów) wynikających z faktu posiadania zmiennokuponowych
papierów dłużnych.
Kategoria bilansowa
Obligacje zmiennokuponowe przedsiębiorstw
Instrumenty dłużne określone w § 25 1.2 Rozporządzenia
RAZEM:

2.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a)

funduszu

Udział w aktywach
Funduszu
15,02%
12,44%
27,46%
ryzykiem

kredytowym,

kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy
czym w opisie nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń.
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem kredytowym określony
jest przez procentowy udział papierów dłużnych przedsiębiorstw, depozytów banko-
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wych, transakcji sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back) oraz transakcji
na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Na poziom ryzyka kredytowego decydujący wpływ ma kondycja finansowa emitentów
papierów wartościowych, banków przyjmujących depozyty oraz kontrahentów
w transakcjach, w których druga strona przyjmuje na siebie pewne zobowiązania finansowe. Sytuacja finansowa powyższych podmiotów może być oceniana na podstawie
przyznanych im, przez instytucje wyspecjalizowane w tego rodzaju działalności, ratingów kredytowych. W przypadku funduszu DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych dominują podmioty (emitenci, banki, kontrahenci) posiadające ratingi na poziomie inwestycyjnym („Investment Grade”) tzn. min. BBB- wg. Agencji Standard
& Poors.
Wartość
Udział
w tys. PLN
w aktywach
Obligacje przedsiębiorstw
56 423
35,81%
Depozyty bankowe
24 286
15,42%
RAZEM:
80 709
51,23%
wskazanie istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat
Kategoria bilansowa

b)

Kategoria bilansowa
Obligacje przedsiębiorstw
3.

Udział w aktywach Funduszu
przekraczający 20%
35,81%

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem
przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym określony jest
przez procentowy udział aktywów (papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o pozycję walutową uzyskaną przez użycie instrumentów pochodnych w aktywach netto
funduszu.
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie lokował swoich aktywów w aktywa nominowane
w walutach obcych.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁUŻNYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK
(STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku,
w tym:
dłużne papiery wartościowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku,
w tym:
dłużne papiery wartościowe
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Wartość zrealizowanego zysku
(straty) ze zbycia
lokat w tys.

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego
zysku z wyceny
aktywów w tys.

111

1 865

111

1 865

0

1 300

0

1 300
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁUŻNYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - KOSZTY FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

II. WYNAGRODZENIE DLA
TOWARZYSTWA
Część stała wynagrodzenia

Wartość
Wartość
Wartość
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2005 od 01.01.2004 od 01.01.2004
do 30.06.2005 do 31.12.2004 do 30.06.2004
1 468
4 231
2 724

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DŁUŻNYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O
JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Wartość aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Wartość aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A
KATEGORIA I

30.06.2005
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31.12.2004

31.12.2003

156 933

138 131

291 916

214,01

204,47

196,27

214,01

204,47

196,27

214,01
214,25

204,47
204,49

-
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO DŁUŻNYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH

DODATKOWE
INFORMACJE
FINANSOWEGO
1.

I

OBJAŚNIENIA

DO

SPRAWOZDANIA

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH,
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym
za bieżący okres.

2.

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO
BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

DNIU

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2005 roku nie wystąpiły
takie zdarzenie, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.
3.

ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI
W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZĄDZONYMI
I
OPUBLIKOWANYMI
SPRAWOZDANIAMI
FINANSOWYMI
Z powodu wprowadzenia do stosowania od dnia 1 stycznia 2005 roku zmian w szczególnych zasadach rachunkowości, Fundusz dokonał przekształcenia finansowych danych porównywalnych ujawnionych w uprzednio sporządzonych i opublikowanych sprawozdaniach
na dzień 30 czerwca 2004 roku oraz 31 grudnia 2004 roku. W poniżej zamieszczonej tabeli
w sposób szczegółowy przedstawiono przekształcone dane finansowe.

Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku
Przed przekształceniem
31.12.2004
I. Aktywa
138 449
1. Lokaty
115 793
1.1
Papiery
115 793
wartościowe
3. Należności
2 489
3.1
Z tytułu zbytych
jednostek
11
uczestnictwa
3.2
Odsetki
2 478
III. Aktywa netto

138 131

Po przekształceniu
31.12.2004
I. Aktywa
138 449
2. Należności
11
4. Składniki lokat notowane
na aktywnym rynku,
52 244
w tym:
dłużne papiery
52 244
wartościowe
5. Składniki lokat nienotowa
ne na aktywnym rynku,
66 027
w tym:
dłużne papiery
66 027
wartościowe
III. Aktywa netto
138 131
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Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku oraz za okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku.
Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku:
Przed przekształceniem
01.01.2004
31.12.2004
I. Przychody z lokat
13 552
1. Odsetki
13 407
2. Odpis dyskonta
145
II. Koszty operacyjne
5 604
3. Amortyzacja premii
1 162
IV. Koszty operacyjne netto
5 604
VII. Wynik z operacji
6 663

Po przekształceniu
01.01.2004
31.12.2004
I. Przychody z lokat
12 390
2. Przychody odsetkowe
12 390
II. Koszty funduszu

4 442

IV. Koszty funduszu netto
VII. Wynik z operacji

4 442
6 663

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku
Przed przekształceniem
01.01.2004
30.06.2004
I. Przychody z lokat
8 313
1. Odsetki
8 210
2. Odpis dyskonta
103
II. Koszty operacyjne
3 463
3. Amortyzacja premii
575
IV. Koszty operacyjne netto
3 463
VII.Wynik z operacji
1 773

Po przekształceniu
01.01.2004
30.06.2004
I. Przychody z lokat
7 738
2. Przychody odsetkowe
7 738
II. Koszty funduszu

2 888

IV. Koszty funduszu netto
VII.Wynik z operacji

2 888
1 773

Zgodnie z nowymi przepisami fundusze inwestycyjne otwarte nie mają obowiązku sporządzania
Rachunku Przepływów Pieniężnych.

4.

DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ
WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJATKOWĄ
I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ FUNDUSZU.
a)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki informowania uczestników
o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.

b)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.

c)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji
zawieranych przez Fundusz.
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5.

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności Funduszu.

74

Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużnych Papierów Wartościowych

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 pkt. I) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Dłużnych Papierów wartościowych (zwanego dalej Funduszem) oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych, jak też pożytków z nich wynikających przedstawionych w sprawozdaniu finansowym
Funduszu za okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.
Piotr Zaczek
Prokurent

Bożena Osak
Pełnomocnik

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2005 r.

75

Sprawozdanie finansowe
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Akcji

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO AKCJI
OBEJMUJĄCEGO OKRES
OD DNIA 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
S.A.
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego sprawozdania finansowego DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji z siedzibą w Warszawie, AL Armii Ludowej
26, 00-609 Warszawa, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku o wartości 155,085 tys.
złotych, bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku, który wykazuje aktywa netto
i kapitały na sumę 167.046 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia
2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie
32 tys. złotych, zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku
do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujące zmniejszenie aktywów netto o kwotę 35.455 tys.
złotych oraz noty objaśniające i informacja dodatkowa.
Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny
za prawidłowość i rzetelność powyższego śródrocznego sprawozdania finansowego,
sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2002 roku, nr. 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. nr 231, poz. 2318). Naszym zadaniem było, w oparciu o przeprowadzony
przegląd, sporządzenie raportu z przeglądu.
Przegląd
śródrocznego
sprawozdania
finansowego
przeprowadziliśmy
stosownie
do postanowień Międzynarodowego Standardu o Przeglądach 2410 Przegląd śródrocznych
informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki oraz
normy nr 4 wykonywania zawodu biegłego rewidenta Ogólne zasady dokonywania przeglądu
sprawozdań finansowych, wydanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przegląd
śródrocznego sprawozdania Finansowego obejmuje wykorzystanie informacji uzyskanych
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w szczególności od osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość Funduszu oraz zastosowanie
procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Zakres i metoda przeglądu istotnie różni się
od zakresu badania przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowych
Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych i nie pozwala na uzyskanie pewności,
że wszystkie istotne nieprawidłowości zostały zidentyfikowane, jak ma to miejsce w przypadku
pełnego zakresu badania. Dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym śródrocznym
sprawozdaniu finansowym.
Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iż załączone
śródroczne sprawozdanie finansowe, nie przedstawia prawidłowo oraz rzetelnie, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacji majątkowej i finansowej DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Akcji na dzień 30 czerwca 2005 roku oraz wyniku z operacji za okres od 1 stycznia
2005 roku do 30 czerwca 2005 roku zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694
z późniejszymi zmianami) i wydanych najej podstawie przepisów wykonawczych.
Do sprawozdania finansowego dołączono List DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu oraz Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
Biegły rewident nr 9941/7390
Bożena Graczyk,
Członek Zarządu

Warszawa, 17 sierpnia 2005 roku.
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Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Dyrektor
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2318) Zarząd DWS Polska TFI S.A. przedstawia półroczne
sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, które obejmuje:
1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2.

Zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku,

3.

Bilans funduszu sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku wykazujący aktywa netto
i kapitały w wysokości 1 67 046 tys. złotych.

4.

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku
wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 32 tys. złotych,

5.

Zestawienie zmian w aktywach netto z okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005
roku.

6.

Noty objaśniające

7.

Informacją dodatkową.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes Zarządu

Joanna Sworowska
Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy
Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku
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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU

Wprowadzenie
Zestawienie lokat, w tym:
Tabela główna
Tabele uzupełniające, w tym:
Akcje,
Warranty subskrypcyjne,
Prawa do akcji,
Prawa poboru,
Kwity depozytowe,
Listy zastawne,
Dłużne papiery wartościowe,
Instrumenty pochodne,
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne,
Tytuły uczestnictwa,
Wierzytelności,
Weksle,
Depozyty,
Waluty,
Nieruchomości,
Statki morskie,
Inne,

nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy

Tabele dodatkowe, w tym:
Gwarantowane składniki lokat,
nie dotyczy
Instrumenty rynku pieniężnego,
nie dotyczy
Grupy kapitałowe,
Składniki lokat od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy,
nie dotyczy
Papiery wartościowe emitowane przez instytucje finansowe, których członkiem
jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z Państw należących do OECD,
nie dotyczy
Bilans,
Rachunek wyniku z operacji,
Zestawienie zmian w aktywach netto,
Noty objaśniające, w tym:
Nota 1 – Polityka rachunkowości,
Nota 2 – Należności funduszu,
Nota 3 – Zobowiązania funduszu,
Nota 4 – Środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
Nota 5 – Ryzyka,
Nota 6 – Instrumenty pochodne,
nie dotyczy
Nota 7 – Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu lub drugiej strony do odkupu,
nie dotyczy
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Nota
Nota
Nota
Nota
Nota

8 – Kredyty i pożyczki,
9 – Waluty i różnice kursowe,
10 – Dochody i ich dystrybucja,
11 – Koszty Funduszu,
11 – Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa

Informacja dodatkowa
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO AKCJI
WPROWADZENIE

1) FUNDUSZ
Nazwa i Typ Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym.
Fundusz Akcji rozpoczął swoją działalność w dniu 2 stycznia 1998 roku.
W dniu 2 lipca 1999 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała decyzję nr DFN-409/1129/99 o przekształceniu DWS Polska Funduszu Powierniczego Akcji w DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji.
Fundusz Akcji został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny w Rejestrowym Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu 27 grudnia 1999 roku
pod numerem RFj52.
Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Funduszu Akcji jest dynamiczny wzrost wartości Aktywów Funduszu
w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym poziomie ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza,
ze wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności
od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w akcje.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu.

Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i Statutem Fundusz może lokować aktywa w:
1.
Papiery wartościowe,
2.
Instrumenty rynku pieniężnego,
3.
Depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,
4.
Instrumenty pochodne,
5.
Transakcje terminowe,
6.
Jednostki uczestnictwa,
7.
Certyfikaty inwestycyjne,
8.
Zagraniczne tytuły uczestnictwa.
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Specjalizacja funduszu:
1.

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa
poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej będzie zawierał się w przedziale od 70% do 100% wartości Aktywów
Netto Funduszu.

2.

W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego, powodującego kryzys systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenie bilansu płatniczego, jak również zjawisko paniki giełdowej w państwach lub regionach, w których Fundusz dokonuje lokat, związanego w szczególności z gwałtownym spadkiem produkcji przemysłowej, dochodu narodowego, zatrudnienia, kurczenia się możliwości zbytu, spadku cen, obniżania się
dochodów realnych i poziomu życia-limit, o którym mowa w pkt.1 nie obowiązuje. W takim
przypadku Aktywa Funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, będą lokowane w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym.

3.

Przy doborze lokat Fundusz zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, brał
będzie pod uwagę następujące kryteria:
a) W odniesieniu do wszystkich lokat:
i. Ocena perspektyw ekonomicznych emitenta, przy szczególnym uwzględnieniu
spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, branży, produktów, polityki
wypłat dywidend i wzrostu wyników finansowych,
ii. Kształtowanie się głównych wskaźników aktywności gospodarczej, stabilności
cenowej i poziomu stóp procentowych, z uwzględnieniem wpływu tych parametrów na zachowanie się cen instrumentów finansowych,
iii. Ocena możliwości wzrostu lub ryzyka spadku ceny papieru wartościowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny,
iv. Płynność dokonywanej lokaty w tym relacji do płynności innych lokat Funduszu,
v. Możliwość zabezpieczenia lokaty pod względem ryzyka utraty jej wartości,
vi. Ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
vii. Spełnienie zasady dywersyfikacji lokat,
b)

Przy zawieraniu umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, Fundusz będzie
się kierował:
i. Rodzajem instrumentu bazowego,
ii. Stosunkiem ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do jego ceny rynkowej,
iii. Płynnością instrumentu pochodnego,
iv. Terminem wygaśnięcia(rozliczenia) instrumentu pochodnego,
v. Sposobem rozliczenia instrumentu pochodnego,
vi. Oceną perspektyw zmian wartości instrumentu bazowego,
vii. Spodziewanym kształtowaniem się różnicy pomiędzy wycena rynkową instrumentu pochodnego a wartością instrumentu bazowego,
viii. Wiarygodnością finansową strony umowy.

Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają 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:

DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Warszawa
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
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NIP
REGON

525-19-75-517
012812088

Towarzystwo powstało z przekształcenia DWS Polska Towarzystwa Funduszy 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 sądzie w dniu 6 sierpnia 1998 roku.
DWS Polska TFI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000065346.
Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service GmbH z siedzibą
we Frankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Do dnia 1 kwietnia 2003 poprzednia nazwa Akcjonariusza brzmiała Deutsche Asset
Management Europe GmbH.
Kapitał akcyjny DWS Polska TFI S.A. na dzień sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosi 25 000 000,00 PLN i dzieli się
na 2 500 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 PLN każda.

3) OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY
Prezentowane sprawozdanie
do 30 czerwca 2005 roku.

finansowe

obejmuje

okres

sprawozdawczy

od

1

stycznia

Dniem bilansowym jest 30.06.2005 roku.
Sprawozdanie obejmuje następujące dane porównywalne:
a)
Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
b)
Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku i okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku
c)
Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2004 roku

4) KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu.

5) BIEGŁY REWIDENT
Biegły Rewidentem, który dokonał przeglądu prezentowanego sprawozdania finansowego DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji obejmujące pierwsze półrocze 2005 roku jest
KPMG Audyt sp. z o.o., z siedziba w Warszawie przy ul. Chłodnej 51

6) CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ZBYWANYCH PRZEZ
FUNDUSZ
Fundusz Akcji zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A,I i P. Poszczególne kategorie jednostek
uczestnictwa różnią się wysokością wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, pobieranego
przez Towarzystwo oraz podmiotami uprawnionymi do nabywania Jednostek Uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe.
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Jednostki uczestnictwa kategorii A są zbywane przez Fundusz osobom fizycznym, osobom
prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym
jak i zagranicznym, które mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania
i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3,5% średniej Wartości
Aktywów Netto Funduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku.
Fundusz może wypłacać Uczestnikom Funduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii A Świadczenie, o którym mowa w art. 10 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty
na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A
nie jest pobierana opłata manipulacyjna.
Jednostki uczestnictwa kategorii I są zbywane przez Fundusz osobom, które zawarły z Funduszem umowę o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), przy czym Jednostki
Uczestnictwa kategorii I są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach IKE, jeżeli
umowa o prowadzenie IKE to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3,15% średniej Wartości Aktywów
Netto Funduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I w skali roku. Przy zbyciu
Jednostek Uczestnictwa kategorii I może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie
wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii I. Przy odkupywaniu Jednostek
Uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana żadna opłata, za wyjątkiem opłaty karnej określonej
w Regulaminie IKE za zerwanie Umowy o prowadzenie IKE przed upływem 12 miesięcy od daty
jej zawarcia. Opłata karna nie może być wyższa niż 5% wypłacanych środków.
Jednostki uczestnictwa kategorii P są zbywane przez Fundusz uczestnikom Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) i Zakładowych Programów Systematycznego Oszczędzania (ZPSO),
w ramach, których środki są gromadzone w Funduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, jeżeli umowa pomiędzy Funduszem i pracodawcą to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 2,1% średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej 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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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
TABELA GŁÓWNA
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

30.06.2005
SKŁADNIKI LOKAT

Wartość według
ceny nabycia
w tys.

Akcje
Prawa do akcji
Prawa poboru
Dłużne papiery wartościowe

31.12.2004
Procentowy
udział
w aktywach
ogółem
75,52
1,48
0,01
9,87

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.

95 197
2 610
0
16 828

134 812
2 637
14
17 622

Wartość według
ceny nabycia
w tys.
119 012
674
16 828

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
182 037
616
17 445

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem
88,6
0,3
8,49

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - AKCJE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

AKCJE

Rodzaj rynku

Dopuszczone do publicznego obrotu
AGORA S.A
Aktywny
BANK BPH S.A.
Aktywny
BANK BZ WBK S.A.
Aktywny
BANK MILLENIUM S.A.
Aktywny

rynek
rynek
rynek
rynek

regulowany
regulowany
regulowany
regulowany

Nazwa
rynku
GPW
GPW
GPW
GPW

S.A.
S.A.
S.A.
S.A.

Liczba
4 242
97
12
37
3
85

613
391
548
505
126

Kraj
siedziby
emitenta
Polska
Polska
Polska
Polska

Wartość według Wartość według
ceny nabycia
wyceny na dzień
w tys.
bilansowy w tys.
93 318
134 812
5 169
6 243
3 639
7 090
2 370
3 976
9
10

Procentowy
udział w aktywach ogółem
75,52
3,50
3,97
2,23
0,01
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BANK PEKAO S.A.
BANK PKO BP S.A.
BUDIMEX S.A.
CCC S.A.
CERSANIT S.A.
COMPUTERLAND S.A.
DĘBICA S.A.
DWORY S.A.
ECHO S.A.
ELDORADO S.A.
EMAX.S.A
FORTE S.A.
GRAJEWO S.A.
GROCLIN S.A.
INTER CARS S.A.
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
JELFA S.A.
KĘTY S.A.
KGHM S.A.
KROSNO S.A.
NETIA S.A.
ORBIS S.A.
PBG S.A.
PGF S.A.
PKN ORLEN S.A.
POLCOLORIT S.A.
POLIGRAFIA S.A.
PROJPRZEM S.A.
PROKOM S.A.
ŚNIEŻKA S.A.
ŚWIECIE S.A.
SOFTBANK S.A.
SOKOŁÓW S.A.

Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny

rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek
rynek

regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany
regulowany

GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW

S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.

57
403
29
45
34
30
35
40
26
37
20
181
9
15
27
2
12
11
296
22
494
17
50
76
333
404
85
77
25
61
17
72
101
86

376
627
975
206
798
320
786
000
479
113
367
501
039
727
334
000
180
342
721
893
509
441
000
667
110
050
646
656
436
321
000
811
601

Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska

5 754
9 211
1 174
430
342
2 861
1 721
1 480
265
1 301
1 835
1 095
1 627
920
574
882
464
476
6 748
756
2 074
299
1 600
2 200
9 036
1 732
762
423
2 547
1 655
1 214
1 716
204

8 176
10 938
1 391
633
3 836
2 726
3 060
1 444
2 674
1 113
2 050
1 978
1 961
1 557
820
871
717
1 338
9 999
2 427
2 023
403
2 730
4 102
16 556
1 192
2 355
691
2 452
1 631
791
1 929
513

4,58
6,13
0,78
0,35
2,15
1,53
1,71
0,81
1,50
0,62
1,15
1,11
1,10
0,87
0,46
0,49
0,40
0,75
5,60
1,36
1,13
0,23
1,53
2,30
9,27
0,67
1,32
0,39
1,37
0,91
0,44
1,08
0,29
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STALPROFIL S.A.
Aktywny rynek
TECHMEX S.A.
Aktywny rynek
TELEKOMUNIKACJA
Aktywny rynek
POLSKA S.A.
TVN S.A.
Aktywny rynek
Niedopuszczone do publicznego obrotu
CLIF S.A.

regulowany
regulowany

GPW S.A.
GPW S.A.

15 820 Polska
71 100 Polska

2 437
2 123

1 376
1 113

0,77
0,62

regulowany

GPW S.A.

826 081 Polska

11 205

16 853

9,44

regulowany

GPW S.A.

22 010 Polska

988

1 074

0,60

1 879

0

0,00

136 164

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - PRAWA DO AKCJINA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

PRAWA DO AKCJI

Rodzaj rynku

LOTOS

Aktywny rynek
regulowany

Nazwa rynku
GPW S.A.

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

90 000 Polska
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Wartość według Wartość według
ceny nabycia
wyceny na dzień
w tys.
bilansowy w tys.
2 610

2 637

Procentowy
udział w aktywach ogółem
1,48
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - PRAWA POBORU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

PRAWA POBORU

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

Dopuszczone do publicznego obrotu
Nienotowane
SOFTBANK
na aktywnym
rynku

82 800

Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień
ceny nabycia
bilansowy w
w tys.
tys.
0
14

82 800 Polska

0

Procentowy
udział w aktywach ogółem
0,01

14

0,01

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

DŁUŻNE PAPIERY
WARTOŚCIOWE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Dopuszczone do publicznego obrotu:
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Nienotowane na aktywnym
Elektrim
rynku
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Class Ltd. 117

Nienotowane na aktywnym
rynku

Emitent

Kraj siedziby
emitenta

Termin
wykupu

Warunki
oprocentowania

Wartość
nominalna

14 759 090
1 159 090
1 159 090

16 828
2 630
2 630

Wartość
według
wyceny
na dzień
bilansowy
w tys.
17 622
3 987
3 987

Liczba

Wartość
według ceny
nabycia
w tys.

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem
9,87
2,23
2,23

Elektrim Finance
BV

Holandia

2005-12-15

2

4 683

1 159 090

2 630

3 987

2,23

Credit Linked
Structured Securities Ltd

the Channel
Islands

2011-11-25

2,52

13 600

13 600 000

14 198

13 635

7,64
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA DODATKOWA - GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 98 USTAWY
GRUPA PROKOM

Wartość według wyceny
na dzień bilansowy w tys.
4 395

Procentowy udział
w aktywach ogółem
2,46

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI
BILANS
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
BILANS
Aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wpłacony - kategoria A
Kapitał wpłacony - kategoria I
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Kapitał wypłacony - kategoria A
Kapitał wypłacony - kategoria I
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk
(strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny
nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
(IV+V+/-VI)
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
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30.06.2005
178 539
22 436
1 018
137 449
0
17 636
17 622
11 493
167 046
77 979
806 665
806 645
20
-728 686
-728 683
-3
49 101
2 886

31.12.2004
205 463
4 111
1 254
182 653
0
17 445
17 445
2 962
202 501
113 467
763 757
763 748
9
-650 290
-650 290
0
25 837
3 701

46 215

22 136

39 966

63 197

167 046

202 501

565 023,136
295,64

683 598,450
296,23
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Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I

Kategorie jednostek uczestnictwa

KATEGORIA A
KATEGORIA I

Liczba na dzień
30.06.2005
564 963,469
59,667

Liczba na dzień
31.12.2004
683 568,621
29,829

Wartość aktywów netto
na jednostkę
uczestnictwa
na dzień
30.06.2005
295,64
296,23

Wartość aktywów netto
na jednostkę
uczestnictwa
na dzień
31.12.2004
296,23
296,30

Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tysiącach zł, z wyjątkiem wyniku operacji przypadającego na jednostkę 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 różnic kursowych
Pozostałe, w tym:
Koszty świadczeń
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 różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat,
w tym:
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji

01.01.2005 –
01.01.2004 –
01.01.2004 –
30.06.2005
31.12.2004
30.06.2004
2 153
4 960
2 573
1 512

2 859

1 632

641
2 968
2 783

2 101
7 740
7 439

941
3 749
3 632

1

12

12

28
156
147

2
287
245

2
103
73

0

0

0

2 968
-815

7 740
-2 780

3 749
-1 176

847

44 773

27 584

24 079

21 493

6 389

0

-11

-1

-23 232

23 280

21 195

80
32

-316
41 993

121
26 408
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Wynik z operacji na przypadający
na jednostkę uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I

0,06

61,43

32,00

0,06
0,00

61,43
0,00

-

Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją
dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN
01.01.2005 –
01.01.2004 –
W AKTYWACH NETTO
30.06.2005
31.12.2004
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
202 501
188 320
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
32
41 993
przychody z lokat netto
-815
-2 780
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
24 079
21 493
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny
-23 232
23 280
lokat
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
32
41 993
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem),
-35 487
-27 812
w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu
42 909
110 870
zbytych jednostek uczestnictwa)
KATEGORIA A
42 898
110 861
KATEGORIA I
11
9
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału
-78 396
138 682
z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
KATEGORIA A
-78 393
138 682
KATEGORIA I
-3
0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
-35 455
14 181
Wartość aktywów netto na koniec okresu
167 046
202 501
sprawozdawczego
Średnia wartość aktywów netto w okresie
168 578
219 576
sprawozdawczym
KATEGORIA A
168 563
KATEGORIA I
15
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
-118 575,314
-93 687,204
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
147 538,526 1 094 959,716
KATEGORIA A
147 499,835 1 094 929,887
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KATEGORIA I
38,691
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
266 113,840 1
KATEGORIA A
266 104,987 1
KATEGORIA I
8,853
saldo zmian
-118 575,314
KATEGORIA A
-118 605,152
KATEGORIA I
29,838
Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku
565 023,136
działalności funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
4 483 436,285 4
KATEGORIA A
4 483 367,765 4
KATEGORIA I
68,520
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
3 918 413,149 3
KATEGORIA A
3 918 404,296 3
KATEGORIA I
8,853
saldo zmian
565 023,136
KATEGORIA A
564 963,469
KATEGORIA I
59,667
Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
296,23
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
KATEGORIA A
296,23
KATEGORIA I
296,30
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
295,64
na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
KATEGORIA A
295,64
KATEGORIA I
296,23
procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę
-0,40%
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
-0,40%
KATEGORIA I
-0,05%
minimalna wartość aktywów netto na jednostkę
277,23
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
277,23
KATEGORIA I
277,71
data wyceny kategorii A
17.05.2005
data wyceny kategorii I
17.05.2005
maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę
309,28
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
309,28
KATEGORIA I
309,53
data wyceny kategorii A
28.02.2005
data wyceny kategorii I
28.02.2005
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
295,70
według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
295,70
KATEGORIA I
296,29
data wyceny kategorii A
30.06.2005
data wyceny kategorii I
30.06.2005
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
3,33%
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188
188
-93
-93

29,829
646,920
646,920
0,000
687,204
717,033
29,829

683 598,450
335 897,759
335 867,930
29,829
652 299,309
652 299,309
0,000
683 598,450
683 568,621
29,829
242,28
296,23
296,23
296,30
22,27%
242,26
242,26
290,20
05.01.2004
24.12.2004
296,23
296,23
296,30
31.12.2004
31.12.2004
295,37
295,37
295,42
31.12.2004
31.12.2004
3,50%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY

NOTA NR.1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
1) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Półroczne sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji
na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 z późniejszymi
zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r,
nr. 231, poz. 2318).

Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i walucie polskiej.

2.

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane są w tys. złotych, za wyjątkiem
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa

3.

Na dzień bilansowy ustala się wynik z operacji Funduszu, obejmujący:
a) Przychody z lokat netto – stanowiące różnicę pomiędzy przychodami z lokat i kosztami
Funduszu netto,
b) Zrealizowany zysk/stratę ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk/stratę z wyceny lokat.

4.

Na dzień bilansowy przyjmuje się metody wyceny stosowane w dniu wyceny.

5.

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 objaśniające,
g) Informację dodatkową,

6.

Sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2005 roku obejmuje następujące dane porównywalne:
a) Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
b) Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku i okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku,
c) Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
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Ujmowanie w księgach rachunkowych informacji i operacji dotyczących Funduszu
1.

Księgi Funduszu są prowadzone w walucie polskiej.

2.

Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego
dotyczą.

3.

Zapisy w księgach rachunkowych Funduszu dokonywane są na podstawie dowodów księgowych. Operacje dotyczące poszczególnych składników aktywów i pasywów Funduszu
ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.

4.

Nabycie albo zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych
Funduszu w dacie zawarcia umowy.

5.

Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Fundusz w dniu wyceny po momencie wyceny
tj. godz. 12:00, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji
w momencie wyceny ujmuje się w dacie zawarcia umowy, ale uwzględnia w najbliższej
wycenie aktywów Funduszu i ustaleniu jego zobowiązań.

6.

Nabyte składniki portfela lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu według ceny
nabycia, obejmującej prowizję maklerską. Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje
się według wartości równej zeru.

7.

Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje się w cenie nabycia wynikającej z ceny nabycia tych składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub
otrzymanych przychodów pieniężnych.

8.

Dłużne papiery wartościowe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej łącznie ze skumulowanymi odsetkami.

9.

Zysk lub stratę ze zbycia składników lokat Funduszu wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny
nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysokości
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
najwyższej bieżącej wartości księgowej.

10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje pożyczek papierów wartościowych są wyłączone spod zasady określonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika
lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika lokat.
12. Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach
rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest
kurs nieuwzględniający tego prawa poboru.
13. Należną dywidendę a akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzględniający tego prawa do dywidendy.
14. Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo
do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się
w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw.
15. Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Funduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień, w którym Fundusz zbył bądź odkupił jednostki uczestnictwa. Na potrzeby określenia
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Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w określonym Dniu Wyceny nie
uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych
z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupu następuje zgodnie z metodą
FIFO.
18. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
19. Przychody z lokat obejmują w szczególności odsetki, oraz dodatnie saldo różnic kursowych
powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
21. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
22. Koszty Funduszu obejmują w szczególności ujemne saldo różnic kursowych powstałe
w związku z wyceną środków pieniężnych, należności, oraz zobowiązań w walutach obcych, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek a także koszty limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej. W przypadku
kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu
kosztów operacyjnych zmniejszają naliczoną rezerwę. Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
24. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
25. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym
Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasadą opisaną
w punkcie 16.

Wycena aktywów i pasywów Funduszu
1.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, który przypada w dniu,
w którym odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

2.

Aktywa Funduszu wycenia się a zobowiązania Funduszu ustala się w dniu wyceny oraz
na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.

3.

Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych, listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania
mające siedzibę za granicą wyznacza się w oparciu o ostatnie, dostępne kursy o godz.
12.00 w Dniu Wyceny, w następujący sposób:
a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena
aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia,
a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość
z Dnia Wyceny;
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b)

c)

jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji - według
ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, z zastrzeżeniem,
że gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo
wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość;
jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej,
ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie
z pkt. 4

4.

W celu wiarygodnego oszacowania wartości godziwej Fundusz stosuje następujące powszechnie uznane metody estymacji, w szczególności:
a) Oszacowanie na podstawie ostatnich dostępnych ofert kupna i sprzedaży, przy czym
nie jest możliwe oparcie się wyłącznie na ofertach sprzedaży,
b) Oszacowanie na podstawie ceny nieróżniącego się istotnie składnika lokat, ogłoszonej
na aktywnym rynku;
c) Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i porównania z emitentami
o zbliżonym profilu, których instrumenty finansowe są notowane na aktywnym rynku,
d) Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem prognozowanych przepływów generowanych przez emitenta oraz wartości rezydualnej,
e) Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.

5.

Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach aktywnych jest rynek,
na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest dokonywany na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

6.

Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala się:
a) akcji - według wartości godziwej, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ
na tę wartość, w szczególności w oparciu o analizę sytuacji finansowej spółki i porównanie ze spółkami o zbliżonym profilu, których akcje są notowane na rynku aktywnym,
b) praw do akcji - w oparciu o ostatnią cenę, po jakiej nabywano papiery wartościowe
na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość rynkową prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa,
a w przypadku, gdy zostały określone i podane do publicznej wiadomości różne ceny
emisyjne, w oparciu o średnią cenę nabycia ważoną liczbą nabytych papierów wartościowych, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową,
c) praw poboru - według wartości teoretycznej,
d) weksle, wierzytelności pieniężne, listy zastawne i inne dłużne papiery wartościowe,
w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio
do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu,
e) instrumenty pochodne oparte o stopy procentowe lub kursy waluty oraz papiery wartościowe z wbudowanymi instrumentami pochodnymi tego rodzaju – według modeli wy-
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f)

g)

h)

ceny, z uwzględnieniem bieżącej i oczekiwanej wartości instrumentów, o które jest
oparty dany instrument pochodny,
opcje – według wartości godziwej, z uwzględnieniem typu instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu pozostałego do wygaśnięcia opcji, w tym w oparciu o wycenę dostarczaną przez wystawcę opcji, dokonywaną według uznanych metod, takich
jak Monte Carlo, zmodyfikowany model Black’a Scholes’a,
kontrakty terminowe – według stanu rozliczeń kontrahentów wynikających z warunków zawartej umowy, z uwzględnieniem wyceny instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – według ostatniej
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat lub tytuł uczestnictwa
dostępnej o godz. 12.00 w Dniu Wyceny, z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na tę wartość, które nastąpiły w okresie od momentu ostatniej publikacji
tej wartości do Dnia Wyceny.

7.

W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.

8.

Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

9.

Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, ustala się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

10. Papiery wartościowe nabyte przez Fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
11. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu
do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty
różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Aktywa Funduszu oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub
ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie są notowane na aktywnym rynku - w walucie, w której są denominowane. Aktywa Funduszu
i jego zobowiązania wykazuje się w walucie polskiej, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wartość Aktywów Funduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do Euro.
13. Środki pieniężne oraz denominowane w złotych należności i zobowiązania wycenia się
w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień, o którym
mowa w pkt.3.

Ustalanie wartości aktywów netto funduszu
1.

W Dniu Wyceny aktywa funduszu wycenia się a zobowiązania ustala się według stanów
odpowiednio aktywów i zobowiązań oraz kursów, cen i wartości określonych w Momencie
Wyceny tj. o 12:00 z bieżącego Dnia Wyceny.

2.

Wartość aktywów netto funduszu jest równa wartości wszystkich aktywów funduszu
w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowiązania funduszu w Dniu Wyceny.
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3.

Wartość aktywów netto funduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w dniach, w których
odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

4.

Wartość aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa danej kategorii w Dniu Wyceny jest równa wartości aktywów netto przypadającą na daną kategorię jednostek uczestnictwa podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, ustaloną 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 Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii i wyznaczonej
zgodnie z zasadą opisaną, w pkt.4.

2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI
Z dniem 1 stycznia 2005 roku wprowadzono zmiany do stosowanych zasad rachunkowości Funduszu, związane z wejściem w życie rozporządzenia ministra finansów z dnia 8 października
2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2004
r, nr.231, poz.2318).
Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono zmiany w ujmowaniu operacji, w metodach wyceny
aktywów Funduszu oraz sposobie sporządzania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych.

Zmiany w ujmowaniu składników aktywów Funduszu:
1.

Sposób ujmowania transakcji nabycia i zbycia składników aktywów Funduszu
Od dnia 1 stycznia 2005 roku nabycie albo zbycie składników lokat przez fundusz ujmuje
się w księgach rachunkowych funduszu w dacie zawarcia umowy i uwzględnia w wycenie
aktywów funduszu i ustaleniu jego zobowiązań w tym samym Dniu Wyceny, po warunkiem
otrzymania potwierdzenia zawarcia transakcji do Momentu Wyceny tj.godz.12:00.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2004 roku moment zaewidencjonowania transakcji uzależniony był od rodzaju rynku, na którym Fundusz zawarł transakcję. Jedynie umowy zawarte na GPW w Warszawie, objęte systemem gwarantowania, mogły być
ewidencjonowana w księgach rachunkowych Funduszu w dniu jej zawarcia. Wszystkie pozostałe umowy dotyczące składników aktywów Funduszu ewidencjonowane były w dniu
ich rozliczenia. Znowelizowany sposób ujmowania transakcji pozwolił na ujawnianie wpływu
wszelkich zdarzeń i ryzyk związanych z nabywanymi i zbywanymi aktywami, niezwłocznie
po zawarciu umów, których przedmiotem są te aktywa.

2.

Ujmowanie transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży
Od dnia 1 stycznia 2005 roku ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu w Bilansie
w pozycji Należności lub Zobowiązania Funduszu łącznie z naliczonymi odsetkami. Przychody/ Koszty uzyskane w wyniku tego typu transakcji ujmowane są w Przychodach odsetkowych/Kosztach odsetkowych Funduszu. Zgodnie z zasadami uprzednio obowiązującymi papiery wartościowe nabyte bądź zbyte w wyniku tego typu transakcji ujmowane były jako
składniki lokat Funduszu w pozycji Lokaty Funduszu. Przychody bądź koszty z tytułu zawartych transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży ewidencjonowane
były w Przychodach z tytułu dyskonta/Kosztach z tytułu premii.

3.

Metody ujmowania dłużnych papierów wartościowych
Od dnia 1 stycznia 2005 roku wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona w stosunku do ich wartości nominalnej ujmowana jest łącznie z odsetkami naliczonymi od tych
aktywów. W Przychodach z tytułu odsetek od dłużnych papierów wartościowych ewidencjonowane są odsetki kuponowe naliczone od papierów dłużnych wycenianych w wartości
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godziwej oraz odsetki z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych
na aktywnym rynku metodą skorygowanej ceny nabycia. Zgodnie z obowiązującymi
do 31 grudnia 2004 roku przepisami wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona
w stosunku do ich wartości nominalnej oraz odsetki kuponowe ujmowane były odrębnie.
W Przychodach ewidencjonowane były odrębnie odsetki kuponowe oraz odpis dyskonta,
w Kosztach – amortyzacja premii.
4.

Zmiany w sposobie klasyfikowania składników lokat Funduszu
Nowe rozporządzenie wprowadziło zmiany w klasyfikacji składników lokat, w zależności
od rynku, na którym są notowane: z rynku zorganizowanego na rynek aktywny, będące
podstawą do wyboru metody wyceny tych składników.
Do 31 grudnia 2004 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundusz klasyfikował
składniki lokat na składniki notowane na rynku zorganizowanym i nienotowane na rynku
zorganizowanym. Wartość wszystkich składników lokat, które były dopuszczone do publicznych notowań na rynku zorganizowanym była ustalana według wartości godziwej.
Od 1 stycznia 2005 roku podstawą klasyfikacji składników lokat jest potwierdzenie ich notowań na rynku aktywnym. W przypadku tych składników lokat, które były do końca 2004
roku wyceniane w wartości godziwej, od 1 stycznia 2005 roku, z powodu braku wiarygodnego stwierdzenia ich notowań na rynku aktywnym, zmieniono zasady wyceny na metody
wskazane dla aktywów nienotowanych na aktywnym rynku.

Wycena składników aktywów Funduszu
1.

Zmiany dotyczące momentu ustalania wartości składników lokat Funduszu w Dniu Wyceny
Od 1 stycznia 2005 roku wycena wartości godziwej składników lokat Funduszu notowanych na aktywnym rynku odbywa się w oparciu o ostatnie dostępne kursy wyznaczone
o godz. 12:00 w Dniu Wyceny. Do końca roku 2004 do wyceny aktywów i ustalania zobowiązań Funduszu stosowano kursy, ceny i wartości z dnia poprzedniego.
Powyższa zmiana nie miała istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu. Ograniczyła jednak w znacznym stopniu możliwość osiągania przez
Uczestników spekulacyjnych zysków z tytułu dokonywania częstych transakcji nabycia
bądź zbycia jednostek uczestnictwa funduszy walutowych.

2.

Zmiany w wycenie dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku
W dniu 1 stycznia 2005 roku metoda wyceny wg liniowej amortyzacji premii/odpisu dyskonta stosowana na podstawie uprzednio obowiązującego rozporządzenia o szczególnych
zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z dnia 10 grudnia 2001 roku została zastąpiona metodą wyceny wg skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami o rachunkowości. Zmiana
ta dotyczy wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku,
transakcji kupna/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży, depozytów bankowych
oraz kosztów odsetek debetowych. Nowa cena nabycia tych składników aktywów Funduszu na dzień 1 stycznia 2005 roku, była równa ich wartości księgowej wg wyceny z dnia
31 grudnia 2004 roku. Zmiana metody nie wpłynęła w sposób istotny na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu.

Przedstawione powyżej zmiany wpłynęły na sposób prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych oraz konieczność przekształcenia danych porównawczych w uprzednio sporządzonych
sprawozdaniach finansowych Funduszu. Szczegółowe zestawienie tych zmian zostało przedstawione w informacji dodatkowej do sprawozdania.
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3) OPIS METODOLOGII WYLICZANIA WSKAŹNIKÓW WKC i SOP
1.

Wskaźnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) obliczany jest wg wzoru:
WKC=Kt/WANt
gdzie:
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
K – oznacza następujące koszty operacyjne Funduszu:
a)
Wynagrodzenie Towarzystwa,
b)
Prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych i prowadzenie
rachunków bankowych,
c)
Podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe,
w tym opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne,
d)
Koszty odsetek
e)
Koszty różnic kursowych.
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)

2.

Stopa Obrotu Portfela (wskaźnik SOP) oblicza się według wzoru:
SOP=((T1-T2)/WANt) x 100%
gdzie:
T1 – oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonywanych przez Fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego inwestowania,
T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa,
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
t

– oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy

tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych lokat
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytułu dywidendy
Z tytułu przedpłat na akcje
Pozostałe
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30.06.2005
439
444
132
3

31.12.2004
968
286
-
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
Z tytułu nabytych aktywów
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowiązania, w tym:
Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
Z tytułu zobowiązań wobec TFI
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30.06.2005
10 279
231
507
476
16
460

31.12.2004
2 171
151
21
619
23
596
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
I. STRUKTURA ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA RACHUNKACH
BANKOWYCH

Wartość
na 30.06.2005
Waluta
w danej
walucie w tys.

Bank Pekao S.A.
PLN
Dresdner Bank
PLN
Deutsche Bank Polska S.A. PLN
Deutsche Bank Polska S.A. EURO

1 801
20 000
364
65

Erste Securities Polska S.A PLN

4

Dom Maklerski DB Securities S.A.

3

PLN

Wartość
na 30.06.2005
w walucie sprawozdania finansowego w tys.
22 436
1 801
20 000
364
264

I. STRUKTURA ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
Waluta
NA RACHUNKACH
BANKOWYCH

Deutsche Bank Polska S.A.
Deutsche Bank Polska S.A.
Rabobank Polska S.A.
Erste Securities Polska S.A
Dom Maklerski DB
4
Securities S.A.

PLN
EURO
PLN
PLN
PLN

Wartość
Wartość
na
na 31.12.2004
31.12.2004 w walucie sprawozw danej
dania finansowego
walucie w tys.
w tys.
4 111
317
317
62
255
2 598
2 598
4
4
937

937

3

II. ŚREDNI W OKRESIE
II. ŚREDNI W OKRESIE
Wartość
SPRAWOZDAWCZYM
SPRAWOZDAWCZYM
Wartość
Wartość
na 30.06.2005
Wartość na dzień
na dzień
POZIOM ŚRODKÓW
POZIOM ŚRODKÓW
na 30.06.2005
bilansowy w waluw walucie
PIENIĘŻNYCH
Waluta
PIENIĘŻNYCH
Waluta
bilansowy
w danej
sprawozdania
cie sprawozdania
UTRZYMYWANYCH
UTRZYMYWANYCH
w danej
walucie w tys.
finansowego
finansowego w tys.
walucie w tys.
W CELU ZASPOKOJENIA
W CELU ZASPOKOJENIA
w tys.
BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
3590 PLN
22 172
22 172
21 148 PLN
3 856
3 856
63 EURO
65
264
35 EURO
62
255

102

Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI
Nota 5 - Ryzyka
1.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale w kategorie bilansowe, w tym:
a)

wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy
procentowej
Ryzyko wartości godziwej wynikające ze stopy procentowej związane jest z istnieniem
odwrotnej zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych a wartością zerokuponowych papierów dłużnych, obligacji ze stałym kuponem lub wartością instrumentów
dłużnych określonych w § 25 1.2 rozporządzenia z dnia 8 października w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych z kuponem opartym
na stopie procentowej.
Na dzień bilansowy Fundusz nie posiadał w swoim portfelu aktywów obciążonych ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej.

b)

wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów środków pieniężnych wynikające ze stopy procentowej związane
jest z istnieniem zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych a wielkością przepływów finansowych (kuponów) wynikających z faktu posiadania zmiennokuponowych
papierów dłużnych.
Udział w aktywach
Funduszu
9,87%
9,87%

Kategoria bilansowa
Obligacje zmiennokuponowe przedsiębiorstw
RAZEM:
2.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a)

funduszu

ryzykiem

kredytowym,

kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy
czym w opisie nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń.
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem kredytowym określony
jest przez procentowy udział papierów dłużnych przedsiębiorstw, depozytów bankowych, transakcji sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back) oraz transakcji
na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Wartość
w tys. PLN
17 622
21 801
39 423

Kategoria bilansowa
Obligacje przedsiębiorstw
Depozyty bankowe
RAZEM:
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Udział
w aktywach
9,87%
12,21%
22,08%
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b)

wskazanie istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat
Kategoria bilansowa

Udział w aktywach
Funduszu przekraczający
20%

Brak
3.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem
przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym określony jest
przez procentowy udział aktywów (papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o pozycję walutową uzyskaną przez użycie instrumentów pochodnych w aktywach netto
funduszu.
Pozycja walutowa
Dłużne papiery wartościowe nominowane w EUR
Środki pieniężne i ekwiwalenty nominowane w EUR
RAZEM:
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Udział w aktywach
Funduszu
2,23%
0,16%
2,39%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego
środki pieniężne na rachunku
papiery wartościowe
w walucie obcej
środki pieniężne na rachunku
papiery wartościowe
w walucie sprawozdania finansowego
środki pieniężne na rachunku
papiery wartościowe
Razem

w
w
w
w
w

jednostka
tys.
tys.
tys.
tys.
tys.

w
w
w
w
w
w

tys.
tys.
tys.
tys.
tys.
tys.

waluta

30.06.2005

waluta

31.12.2004

EURO
EURO

264
3 987

EURO
EURO

255
3 790

EURO
EURO

65
987

EURO
EURO

62
929

EURO
EURO

264
3 987
4 251

EURO
EURO

255
3 790
4 045

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
za okres od 01.01.2005 do 30.06.2005
za okres 01.01.2004 do 31.12.2004
Składniki lokat
Dodatnie różnice kursowe
Ujemne różnice kursowe
Dodatnie różnice kursowe
Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane
Dłużne papiery wartościowe
80
13
291
Środki pieniężne i ich
28
25
ekwiwalenty
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA
SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tabela nr 125/A/NBP/2005 z dnia 30.06.2005
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kurs w stosunku do zł
4,0401 EURO

waluta
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY
ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys.

1. Składniki lokat notowane
na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
2. Składniki lokat nienotowane
na aktywnym rynku, w tym:
4. Pozostałe
dłużne papiery wartościowe

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny
aktywów w tys.

24 079

-23 326

-

-

-

66

-

52

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - KOSZTY FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

WYNAGRODZENIE DLA
TOWARZYSTWA

Wartość za okres
od 01.01.2005
do 30.06.2005

Część stała wynagrodzenia

2 783

Wartość
za okres
od 01.01.2004
do 31.12.2004
7 439

Wartość
za okres
od 01.01.2004
do 30.06.2004
3 632

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE
O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Wartość aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Wartość aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A
KATEGORIA I

30.06.2005
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31.12.2004

31.12.2003

167 046

202 501

188 320

295,64

296,23

242,28

295,64

296,23

242,28

295,64
296,23

296,23
296,30

-
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO AKCJI

DODATKOWE
INFORMACJE
FINANSOWEGO
1.

I

OBJAŚNIENIA

DO

SPRAWOZDANIA

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH,
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym
za bieżący okres.

2.

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO
BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

DNIU

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2005 roku nie wystąpiły
takie zdarzenie, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.
3.

ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI
W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZĄDZONYMI
I
OPUBLIKOWANYMI
SPRAWOZDANIAMI
FINANSOWYMI
Z powodu wprowadzenia do stosowania od dnia 1 stycznia 2005 roku zmian w szczególnych zasadach rachunkowości, Fundusz dokonał przekształcenia finansowych danych porównywalnych ujawnionych w uprzednio sporządzonych i opublikowanych sprawozdaniach
na dzień 30 czerwca 2004 roku oraz 31 grudnia 2004 roku. W poniżej zamieszczonej tabeli
w sposób szczegółowy przedstawiono przekształcone dane finansowe.

Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku
Przed przekształceniem
31.12.2004
I. Aktywa
205 463
1. Lokaty
200 038
1.1 Papiery wartościowe
200 038
3. Należności
1 314
3.1 Z tytułu zbytych lokat
968
3.2 Z tytułu zbytych
jednostek
286
uczestnictwa
3.3 Odsetki
60
III. Aktywa netto
202 501

Po przekształceniu
31.12.2004
I. Aktywa
205 463
2. Należności
1 254
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku,
182 653
w tym:
Dłużne papiery
0
wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym
17 445
rynku, w tym:
Dłużne papiery
17 445
wartościowe
III. Aktywa netto
202 501
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Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku
Przed przekształceniem
01.01.2004 - 31.12.2004
I. Przychody z lokat
4 960
1. Odsetki
1 495
606
2. Odpis dyskonta
II. Koszty operacyjne
7 740
IV. Koszty operacyjne netto
7 740
VII.Wynik z operacji
41 993

Po przekształceniu
01.01.2004 - 31.12.2004
I. Przychody z lokat
4 960
2. Przychody odsetkowe
2 101
II. Koszty funduszu
IV. Koszty funduszu netto
VII.Wynik z operacji

7 740
7 740
41 993

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku
Przed przekształceniem
01.01.2004 - 30.06.2004
I. Przychody z lokat
2 573
1. Odsetki
553
2. Odpis dyskonta
388
II. Koszty operacyjne
3 749
IV. Koszty operacyjne netto
3 749
VII.Wynik z operacji
26 408

Po przekształceniu
01.01.2004 - 30.06.2004
I. Przychody z lokat
2 573
2. Przychody odsetkowe
941
II. Koszty funduszu
IV. Koszty funduszu netto
VII.Wynik z operacji

3 749
3 749
26 408

Zgodnie z nowymi przepisami fundusze inwestycyjne otwarte nie mają obowiązku sporządzania
Rachunku Przepływów Pieniężnych.
4.

5.

DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ
WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJATKOWĄ
I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ FUNDUSZU.
a)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki informowania uczestników
o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.

b)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.

c)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji
zawieranych przez Fundusz.

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności Funduszu.
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OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 pkt. l) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji - (zwanego dalej Funduszem) oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych, jak też pożytków z nich
wynikających przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 01.01.2005
r. do 30.06.2005 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.
Piotr Zaczek
Prokurent

Bożena Osak
Pełnomocnik

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2005 r.
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Sprawozdanie finansowe
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Akcji Plus

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZRÓWNOWAŻONEGO
OBEJMUJĄCEGO OKRES
OD DNIA 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU

Dla Akcjonariusza DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego sprawozdania finansowego DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Plus z siedzibą w Warszawie, Al. Armii
Ludowej 26, 00-609 Warszawa, na które składa sit;: wprowadzenie do sprawozdania
finansowego, zestawienie lokat wedkig stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku o wartości 66.028
tys. złotych, bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku, który wykazuje aktywa netto
i kapitały na sumę 84.802 tys. ztotych, rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia
2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie
164 tys. złotych, zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku
do dnia 30 czerwca 2005 roku. wykazujące zmniejszenie aktywów netto o kwotę 12.78S tys.
złotych oraz noty objaśniające i informacja dodatkowa.
Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny
za prawidłowość i rzetelność powyższego śródrocznego sprawozdania finansowego,
sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. nr 231, poz. 2318). Naszym zadaniem było, w oparciu o przeprowadzony
przegląd, sporządzenie raportu z przeglądu.
stosownie
Przegląd
śródrocznego
sprawozdania
finansowego
przeprowadziliśmy
do postanowień Międzynarodowego Standardu o Przeglądach 2410 Przegląd śr Mrocznych
informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki oraz
normy nr 4 wykonywania zawodu biegłego rewidenta Ogólne zasady dokonywania przeglądu
sprawozdań finansowych, wydanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przegląd
śródrocznego sprawozdania finansowego obejmuje wykorzystanie informacji uzyskanych
w szczególności od osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość Funduszu oraz zastosowanie
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procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Zakres i metoda przeglądu istotnie różni się
od zakresu badania przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowych
Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych i nie pozwala na uzyskanie pewności,
że wszystkie istotne nieprawidłowości zostały zidentyfikowane, jak ma to miejsce w przypadku
pełnego zakresu badania. Dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym śródrocznym
sprawozdaniu finansowym.
Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iz załączone
śródroczne sprawozdanie finansowe, nie przedstawia prawidłowo oraz rzetelnie, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacji majątkowej i finansowej DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Akcji Plus na dzień 30 czerwca 2005 roku oraz wyniku z operacji za okres
od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku zgodnie z zasadami rachunkowości
określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku,
nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów
wykonawczych.
Do sprawozdania finansowego dołączono List DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu oraz Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
Biegły rewident nr 9941/7390
Bożena Graczyk,
Członek Zarządu

Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku.
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Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Dyrektor
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2318) Zarząd DWS Polska TFI S.A. przedstawia półroczne sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Plus,
które obejmuje:
1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2.

Zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku,

3.

Bilans funduszu sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku wykazujący aktywa netto
i kapitały w wysokości 84 802 tys. złotych.

4.

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku
wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 164 tys. złotych.

5.

Zestawienie zmian w aktywach netto z okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005
roku.

6.

Noty objaśniające

7.

Informację dodatkową.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes Zarządu

Joanna Sworowska
Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy
Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku
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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU

Wprowadzenie
Zestawienie lokat, w tym:
Tabela główna
Tabele uzupełniające, w tym:
Akcje,
Warranty subskrypcyjne,
Prawa do akcji,
Prawa poboru,
Kwity depozytowe,
Listy zastawne,
Dłużne papiery wartościowe,
Instrumenty pochodne,
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne,
Tytuły uczestnictwa,
Wierzytelności,
Weksle,
Depozyty,
Waluty,
Nieruchomości,
Statki morskie,
Inne,

nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy

Tabele dodatkowe, w tym:
Gwarantowane składniki lokat,
nie dotyczy
Instrumenty rynku pieniężnego,
nie dotyczy
Grupy kapitałowe,
Składniki lokat od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy,
nie dotyczy
Papiery wartościowe emitowane przez instytucje finansowe, których członkiem
jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z Państw należących do OECD,
nie dotyczy
Bilans,
Rachunek wyniku z operacji,
Zestawienie zmian w aktywach netto,
Noty objaśniające, w tym:
Nota 1 – Polityka rachunkowości,
Nota 2 – Należności funduszu,
Nota 3 –Zobowiązania funduszu,
Nota 4 – Środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
Nota 5 – Ryzyka,
nie dotyczy
Nota 6 – Instrumenty pochodne,
Nota 7 – Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu lub drugiej strony do odkupu,
nie dotyczy
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Nota
Nota
Nota
Nota
Nota

8 – Kredyty i pożyczki,
9 – Waluty i różnice kursowe,
10 – Dochody i ich dystrybucja,
11 – Koszty Funduszu,
11 – Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa

Informacja dodatkowa
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZRÓWNOWAŻONEGO
WPROWADZENIE

1) FUNDUSZ
Nazwa i Typ Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Plus.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym.
Fundusz Akcji Plus rozpoczął swoją działalność w dniu 2 stycznia 1998 roku.
W dniu 2 lipca 1999 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała decyzję nr DFN-409/1129/99 o przekształceniu DWS Polska Funduszu Powierniczego Prywatyzacji w DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Prywatyzacji.
W dniu 21 czerwca 2000 roku na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
nr DFN1-409/11-26/00 DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Prywatyzacji zmienił nazwę
na DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Plus.
Fundusz Akcji Plus został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez VII
Wydział Cywilny w Rejestrowym Sądzie Okręgowym w dniu 27 grudnia 1999 roku pod numerem
RFj51.
Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Funduszu jest dynamiczny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku
wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe
o podwyższonym stopniu ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość
Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji
rynkowej. Powierzone środki są w zasadniczej części lokowane w akcje, przy czym poziom tych
lokat jest uzależniony od bieżącej koniunktury rynkowej.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu.

Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i Statutem Fundusz może lokować aktywa w:
1.
Papiery wartościowe,
2.
Instrumenty rynku pieniężnego,
3.
Depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,
4.
Instrumenty pochodne,
5.
Transakcje terminowe,
6.
Jednostki uczestnictwa,
7.
Certyfikaty inwestycyjne,
8.
Zagraniczne tytuły uczestnictwa.
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Specjalizacja funduszu:
1.
Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa
poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem pkt.2 poniżej będzie zawierał się w przedziale od 50% do 100% wartości Aktywów
Netto Funduszu.
2.

W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego, powodującego kryzys systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenie bilansu płatniczego, jak również zjawisko paniki giełdowej w państwach lub regionach, w których Fundusz dokonuje lokat, związanego w szczególności z gwałtownym spadkiem produkcji przemysłowej, dochodu narodowego, zatrudnienia, kurczenia się możliwości zbytu, spadku cen, obniżania się
dochodów realnych i poziomu życia-limit, o którym mowa w pkt.1 nie obowiązuje. W takim
przypadku Aktywa Funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, będą lokowane w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym.

3.

Przy doborze lokat Fundusz zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, brał
będzie pod uwagę następujące kryteria:
a.
W odniesieniu do wszystkich lokat:
i. Ocena perspektyw ekonomicznych emitenta, przy szczególnym uwzględnieniu
spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, branży, produktów, polityki
wypłat dywidend i wzrostu wyników finansowych,
ii. Kształtowanie się głównych wskaźników aktywności gospodarczej, stabilności
cenowej i poziomu stóp procentowych, z uwzględnieniem wpływu tych parametrów na zachowanie się cen instrumentów finansowych,
iii. Ocena możliwości wzrostu lub ryzyka spadku ceny papieru wartościowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny,
iv. Płynność dokonywanej lokaty w tym relacji do płynności innych lokat Funduszu,
v. Możliwość zabezpieczenia lokaty pod względem ryzyka utraty jej wartości,
vi. Ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
vii. Spełnienie zasady dywersyfikacji lokat,
b.

Przy zawieraniu umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, Fundusz będzie się kierował:
i. Rodzajem instrumentu bazowego,
ii. Stosunkiem ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do jego ceny rynkowej,
iii. Płynnością instrumentu pochodnego,
iv. Terminem wygaśnięcia(rozliczenia) instrumentu pochodnego,
v. Sposobem rozliczenia instrumentu pochodnego,
vi. Oceną perspektyw zmian wartości instrumentu bazowego,
vii. Spodziewanym kształtowaniem się różnicy pomiędzy wycena rynkową instrumentu pochodnego a wartością instrumentu bazowego,
viii. Wiarygodnością finansową strony umowy.

Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają 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
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Towarzystwo powstało z przekształcenia DWS Polska Towarzystwa Funduszy 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 sądzie w dniu 6 sierpnia 1998 roku.
DWS Polska TFI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000065346.
Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service GmbH z siedzibą
we Frankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Do dnia 1 kwietnia 2003 poprzednia nazwa Akcjonariusza brzmiała Deutsche Asset
Management Europe GmbH.
Kapitał akcyjny DWS Polska TFI S.A. na dzień sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosi 25 000 000,00 PLN i dzieli się
na 2 500 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 PLN każda.

3) OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY
Prezentowane sprawozdanie
do 30 czerwca 2005 roku.

finansowe

obejmuje

okres

sprawozdawczy

od

1

stycznia

Dniem bilansowym jest 30.06.2005 roku.
Sprawozdanie obejmuje następujące dane porównywalne:
a)
Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
b)
Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku i okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku
c)
Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2004 roku

4) KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu.

5) BIEGŁY REWIDENT
Biegły Rewidentem, który dokonał przeglądu prezentowanego sprawozdania finansowego DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Plus obejmujące pierwsze półrocze 2005 roku
jest KPMG Audyt sp. z o.o., z siedziba w Warszawie przy ul. Chłodnej 51

6) CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ZBYWANYCH PRZEZ
FUNDUSZ
Fundusz Akcji Plus zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki uczestnictwa kategorii A są zbywane przez Fundusz osobom fizycznym, osobom
prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym
jak i zagranicznym, które mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania
i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 2,3% średniej Wartości
Aktywów Netto Funduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku.
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Fundusz może wypłacać Uczestnikom Funduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii
A Świadczenie, o którym mowa w art. 10 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty
na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A
nie jest pobierana opłata manipulacyjna.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

SKŁADNIKI LOKAT
Akcje
Prawa do akcji
Prawa poboru
Instrumenty pochodne

Wartość według
ceny nabycia
w tys.
56 609
1 740
-

30.06.2005
Wartość na dzień
bilansowy
w tys. PLN
64 083
1 758
12
175

Procentowy
udział w aktywach ogółem
71,39%
1,96%
0,01%
0,19%

Wartość według
ceny nabycia
w tys.
60 921
506
-

31.12.2004
Wartość na dzień
bilansowy
w tys. PLN
70 365
462
-

Procentowy
udział w aktywach ogółem
67,67%
0,44%
-

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA – AKCJE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

AKCJE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Dopuszczone do publicznego obrotu

AGORA S.A
ATM S.A.

Liczba

Kraj
siedziby
emitenta

2 345 454
AKTYWNY REGULOWANY GPW W WARSZAWIE
AKTYWNY REGULOWANY GPW W WARSZAWIE
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46 721 POLSKA
2 101 POLSKA

Wartość
według ceny
nabycia
w tys. PLN

Wartość
na
30.06.2005
w tys. PLN

Procentowy
udział w aktywach ogółem

56 609

64 083

71,39%

2 524
76

2 995
100

3,34%
0,11%
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AMREST S.A.
BANK BPH S.A.
BRE BANK S.A.
BUDIMEX S.A.
BZWBK S.A.
CCC S.A.
MONDI S.A.
CERAMIKA S.A.
CERSANIT S.A.
COMPUTERLAND S.A.
DĘBICA
DWORY S.A.
ELSTAR OILS S.A.
EMAX S.A.
FARMACOL S.A.
GRAJEWO S.A.
INGBSK S.A.
INTERCAR S.A.
GRUPA KĘTY S.A.
KGHM POLSKA MIEDŻ
S.A.
NETIA S.A.
OPOCZNO S.A.
ORBIS S.A.
PBG S.A.
PEKAO S.A.
PKN ORLEN S.A.
PKO BP S.A.
POLCOLORIT S.A.
PGF S.A.
POLMOS BIAŁYSTOK
S.A.

AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY

REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY

GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE

AKTYWNY REGULOWANY GPW W WARSZAWIE
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY

REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY

GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW

W
W
W
W
W
W
W
W
W

WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE

AKTYWNY REGULOWANY GPW W WARSZAWIE
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25
6
7
4
20
20
15
158
10
16
5
16
12
1
12
2
2
17
6

POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA

612
2 886
941
156
1 742
197
1 018
999
742
1 775
503
612
360
100
368
358
882
525
734

655
3 697
998
204
2 217
291
725
1 012
1 103
1 483
440
597
418
136
365
439
871
517
753

0,73%
4,12%
1,11%
0,23%
2,47%
0,32%
0,81%
1,13%
1,23%
1,65%
0,49%
0,67%
0,47%
0,15%
0,41%
0,49%
0,97%
0,58%
0,84%

88 662 POLSKA

2 335

2 988

3,33%

POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA

1 954
2 365
194
896
3 797
4 952
4 515
1 290
880

1 980
2 356
225
1 175
4 757
7 213
5 520
885
973

2,21%
2,63%
0,25%
1,31%
5,30%
8,04%
6,15%
0,99%
1,08%

25 000 POLSKA

2 001

1 950

2,17%

484
43
9
21
33
145
203
300
18

485
543
500
406
913
758
584
095
007
501
145
542
000
356
000
025
000
218
380

085
000
759
525
380
124
675
000
188
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PONAR WADOWICE
S.A.
PROKOM S.A.
ŚNIEŻKA S.A.
SOFTBANK S.A.
STALPROFIL S.A.
ŚRUBEX S.A
TECHMEX S.A.
TP S.A.
TVN S.A.

AKTYWNY REGULOWANY GPW W WARSZAWIE
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY
AKTYWNY

REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY
REGULOWANY

GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW
GPW

W
W
W
W
W
W
W
W

WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE
WARSZAWIE

25 000 POLSKA
7
13
62
8
16
25
383
20

954
796
771
959
561
000
309
426

POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA

551

576

0,64%

849
361
1 490
1 302
828
725
6 327
886

767
367
1 663
779
686
391
7 820
997

0,85%
0,41%
1,85%
0,87%
0,76%
0,44%
8,71%
1,11%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA – PRAWA DO AKCJI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

PRAWA
DO AKCJI

Rodzaj rynku

PDA LOTOS S.A. AKTYWNY REGULOWANY

Nazwa rynku

Liczba

GPW W WARSZAWIE
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Kraj
siedziby
emitenta

60 000 POLSKA

Wartość według
Wartość
wyceny na dzień
według ceny
bilansowy
nabycia w tys.
w tys.
1 740
1 758

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem
1,96%

Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Plus

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA – PRAWA POBORU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

PRAWA POBORU

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Dopuszczone
do publicznego obrotu
PP SOFTBANK S.A.

Kraj
siedziby
emitenta

Liczba

Wartość według
Wartość
wyceny na dzień
według ceny
bilansowy
nabycia w tys.
w tys.

72 765
NIENOTOWANY
NA AKTYWNYM RYNKU

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem

12,37

72 765 POLSKA

0

12,37

0,01%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA – INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

INSTRUMENTY
POCHODNE

Rodzaj rynku

Nazwa
rynku

Kraj
Emitent
Instrument
siedziby
(wystawca)
emitenta
bazowy
(wystawcy)

Niewystandaryzowane
instrumenty pochodne
OPCJA SPRZEDAŻY

NIENOTOWANE
NA AKTYWNYM
RYNKU

BANKOWY
OPCJA
DOM
POLSKA
SPRZEDAŻY MAKLERSKI
S.A.
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Akcje
Polmos
Bialystok

Wartość
według ceny
nabycia
w tys.

Wartość według wyceny
na dzień
bilansowy
w tys.

25 000

0

175

0,19%

25 000

0

175

0,19%

Liczba

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA DODATKOWA – GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 98 USTAWY
GRUPA PROKOM

Wartość według wyceny
na dzień bilansowy w tys.
2 443

Procentowy udział
w aktywach ogółem
0,03

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
BILANS
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
30.06.2005
89 763
21 879
1 856
65 841
187
4 961
84 802
72 246
549 905
549 905
-477 659
-477 659
4 876
-735

31.12.2004
103 983
32 040
1 116
70 827
0
6 393
97 590
85 198
459 604
459 604
-374 407
-374 407
2 992
-1 306

5 612

4 299

7 680

9 400

84 802

97 590

Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa

591 338,979
143,41

683 200,004
142,84

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A

Liczba
591 338,979

Liczba
683 200,004

BILANS
Aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:
Zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Jednostka A
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Jednostka A
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk
(strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny
nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
(IV+V+/-VI)
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Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A

Wartość
Wartość
aktywów netto aktywów netto
na jednostkę
na jednostkę
uczestnictwa
uczestnictwa
143,41
142,84

Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tysiącach zł, z wyjątkiem wyniku operacji przypadającego na jednostkę uczestnictwa)
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
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 różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty)
z wyceny lokat, w tym:
Wynik z operacji
Wynik z operacji na przypadający na jednostkę
uczestnictwa
KATEGORIA A

od 01.01.05
do 30.06.05
1 624
861
748
0
16
1 054
1 046
1
6
1 054
571
-407
1 313
0

od 01.01.04
do 31.12.04
909
313
554
10
32
2 073
2 047
12
14
2 073
-1 164
10 798
3 940
1

od 01.01.04
do 30.06.04
285
181
104
0
0
1 042
1 023
11
7
1 042
-757
3 640
1 810
-0,20

-1 720

6 857

1 829

164

9 634

2 882

0,28

14,10

10,69

0,28

14,10

10,69

Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją
dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość 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 (powiększenie kapitału
z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
jednostka A
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału
z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
jednostka A
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Wartość aktywów netto na koniec okresu
sprawozdawczego
Średnia wartość 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
KATEGORIA A
Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku
działalności funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
saldo zmian
KATEGORIA A
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
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od 01.01.2005
do 30.06.2005

5
5
4
4

od 01.01.2004
do 31.12.2004

97 590

16 366

164
571
1 313

9 634
-1 164
3 940

-1 720

6 857

164

9 634

-12 952

71 590

90 300

147 724

90 300

147 724

-103 252

-76 134

-103 252
-12 788

-76 134
81 224

84 802

97 590

91 668

36 698

637
637
728
728
-91
-91

065,195
065,195
926,220
926,220
861,025
861,025

1 131 533,233
1 131 533,233
597 867,516
597 867,516
533 665,717
533 665,717

243
243
652
652
591
591

689,240
689,240
350,261
350,261
338,979
338,979

4
4
3
3

606
606
923
923
683
683

624,045
624,045
424,041
424,041
200,004
200,004

Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Plus

Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
KATEGORIA A
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
KATEGORIA A
procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A

142,84

109,44

142,84

0

143,41

142,84

143,41

0

0,80%

30,52%

0,80%

0

minimalna wartość aktywów netto na jednostkę
134,05
109,44
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
134,05
0
data wyceny kategorii A
11.05.2005
02.01.2004
maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę
149,04
142,68
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
149,04
0
data wyceny kategorii A
28.02.2005
31.12.2004
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według
143,41
182,84
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
143,41
0
data wyceny kategorii A
30.06.2005
31.12.2004
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2,30%
5,58%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS

NOTA NR. 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

1) OPIS, W TYM:
a/ PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Półroczne sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Plus
na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 z późniejszymi
zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r,
nr. 231, poz. 2318).
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Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i walucie polskiej.

2.

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane są w tys. złotych, za wyjątkiem
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa

3.

Na dzień bilansowy ustala się wynik z operacji Funduszu, obejmujący:
a) Przychody z lokat netto – stanowiące różnicę pomiędzy przychodami z lokat i kosztami
Funduszu netto,
b) Zrealizowany zysk/stratę ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk/stratę z wyceny lokat.

4.

Na dzień bilansowy przyjmuje się metody wyceny stosowane w dniu wyceny.

5.

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 objaśniające,
g) Informację dodatkową,

6.

Sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2005 roku obejmuje następujące dane porównywalne:
a) Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
b) Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku i okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku,
c) Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

Ujmowanie w księgach rachunkowych informacji i operacji dotyczących Funduszu
1.

Księgi Funduszu są prowadzone w walucie polskiej.

2.

Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego
dotyczą.

3.

Zapisy w księgach rachunkowych Funduszu dokonywane są na podstawie dowodów księgowych. Operacje dotyczące poszczególnych składników aktywów i pasywów Funduszu
ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.

4.

Nabycie albo zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych
Funduszu w dacie zawarcia umowy.

5.

Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Fundusz w dniu wyceny po momencie wyceny
tj. godz. 12:00, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji
w momencie wyceny ujmuje się w dacie zawarcia umowy, ale uwzględnia w najbliższej
wycenie aktywów Funduszu i ustaleniu jego zobowiązań.

6.

Nabyte składniki portfela lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu według ceny
nabycia, obejmującej prowizję maklerską. Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje
się według wartości równej zeru.

7.

Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje się w cenie nabycia wynikającej z ceny nabycia tych składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub
otrzymanych przychodów pieniężnych.
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8.

Dłużne papiery wartościowe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej łącznie ze skumulowanymi odsetkami.

9.

Zysk lub stratę ze zbycia składników lokat Funduszu wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny
nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysokości
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
najwyższej bieżącej wartości księgowej.

10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje pożyczek papierów wartościowych są wyłączone spod zasady określonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika
lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika lokat.
12. Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach
rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest
kurs nieuwzględniający tego prawa poboru.
13. Należną dywidendę a akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzględniający tego prawa do dywidendy.
14. Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo
do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się
w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw.
15. Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Funduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień, w którym Fundusz zbył bądź odkupił jednostki uczestnictwa. Na potrzeby określenia
Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w określonym Dniu Wyceny nie
uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych
z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupu następuje zgodnie z metodą
FIFO.
18. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
19. Przychody z lokat obejmują w szczególności odsetki, oraz dodatnie saldo różnic kursowych
powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
21. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
22. Koszty Funduszu obejmują w szczególności ujemne saldo różnic kursowych powstałe
w związku z wyceną środków pieniężnych, należności, oraz zobowiązań w walutach obcych, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek a także koszty limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej. W przypadku
kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu
kosztów operacyjnych zmniejszają naliczoną rezerwę. Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
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24. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
25. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym
Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasadą opisaną
w punkcie 16.

Wycena aktywów i pasywów Funduszu
1.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, który przypada w dniu,
w którym odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

2.

Aktywa Funduszu wycenia się a zobowiązania Funduszu ustala się w dniu wyceny oraz
na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.

3.

Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych, listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania
mające siedzibę za granicą wyznacza się w oparciu o ostatnie, dostępne kursy o godz.
12.00 w Dniu Wyceny, w następujący sposób:
a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena
aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia,
a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość
z Dnia Wyceny;
b) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji - według
ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, z zastrzeżeniem,
że gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo
wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość;
c) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej,
ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie
z pkt.4

4.

W celu wiarygodnego oszacowania wartości godziwej Fundusz stosuje następujące powszechnie uznane metody estymacji, w szczególności:
a) Oszacowanie na podstawie ostatnich dostępnych ofert kupna i sprzedaży, przy czym
nie jest możliwe oparcie się wyłącznie na ofertach sprzedaży,
b) Oszacowanie na podstawie ceny nieróżniącego się istotnie składnika lokat, ogłoszonej
na aktywnym rynku;
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c)
d)

e)

Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i porównania z emitentami
o zbliżonym profilu, których instrumenty finansowe są notowane na aktywnym rynku,
Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem prognozowanych przepływów generowanych przez emitenta oraz wartości rezydualnej,
Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.

5.

Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach aktywnych jest rynek,
na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest dokonywany na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

6.

Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala się:
a) akcji - według wartości godziwej, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ
na tę wartość, w szczególności w oparciu o analizę sytuacji finansowej spółki i porównanie ze spółkami o zbliżonym profilu, których akcje są notowane na rynku aktywnym,
b) praw do akcji - w oparciu o ostatnią cenę, po jakiej nabywano papiery wartościowe
na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość rynkową prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa,
a w przypadku, gdy zostały określone i podane do publicznej wiadomości różne ceny
emisyjne, w oparciu o średnią cenę nabycia ważoną liczbą nabytych papierów wartościowych, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową,
c) praw poboru - według wartości teoretycznej,
d) weksle, wierzytelności pieniężne, listy zastawne i inne dłużne papiery wartościowe,
w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio
do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu,
e) instrumenty pochodne oparte o stopy procentowe lub kursy waluty oraz papiery wartościowe z wbudowanymi instrumentami pochodnymi tego rodzaju – według modeli wyceny, z uwzględnieniem bieżącej i oczekiwanej wartości instrumentów, o które jest
oparty dany instrument pochodny,
f) opcje – według wartości godziwej, z uwzględnieniem typu instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu pozostałego do wygaśnięcia opcji, w tym w oparciu o wycenę dostarczaną przez wystawcę opcji, dokonywaną według uznanych metod, takich
jak Monte Carlo, zmodyfikowany model Black’a Scholes’a,
g) kontrakty terminowe – według stanu rozliczeń kontrahentów wynikających z warunków zawartej umowy, z uwzględnieniem wyceny instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
h) jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – według ostatniej
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat lub tytuł uczestnictwa
dostępnej o godz. 12.00 w Dniu Wyceny, z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na tę wartość, które nastąpiły w okresie od momentu ostatniej publikacji
tej wartości do Dnia Wyceny.

7.

W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.

8.

Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.
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9.

Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, ustala się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

10. Papiery wartościowe nabyte przez Fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
11. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu
do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty
różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Aktywa Funduszu oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub
ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie są notowane na aktywnym rynku - w walucie, w której są denominowane. Aktywa Funduszu
i jego zobowiązania wykazuje się w walucie polskiej, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wartość Aktywów Funduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do Euro.
13. Środki pieniężne oraz denominowane w złotych należności i zobowiązania wycenia się
w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień, o którym
mowa w pkt.3.

Ustalanie wartości aktywów netto funduszu
1.

W Dniu Wyceny aktywa funduszu wycenia się a zobowiązania ustala się według stanów
odpowiednio aktywów i zobowiązań oraz kursów, cen i wartości określonych w Momencie
Wyceny tj. o 12:00 z bieżącego Dnia Wyceny.

2.

Wartość aktywów netto funduszu jest równa wartości wszystkich aktywów funduszu
w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowiązania funduszu w Dniu Wyceny.

3.

Wartość aktywów netto funduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w dniach, w których
odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

4.

Wartość aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa w Dniu Wyceny jest równa
wartości aktywów netto podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa kategorii A ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników Funduszu w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.

5.

Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w Dniu Wyceny po Cenie równej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A i wyznaczonej zgodnie z zasadą
opisaną, w pkt.4.

2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI
Z dniem 1 stycznia 2005 roku wprowadzono zmiany do stosowanych zasad rachunkowości Funduszu, związane z wejściem w życie rozporządzenia ministra finansów z dnia 8 października
2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2004
r, nr. 231, poz. 2318).
Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono zmiany w ujmowaniu operacji, w metodach wyceny
aktywów Funduszu oraz sposobie sporządzania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych.
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Zmiany w ujmowaniu składników aktywów Funduszu:
1.

Sposób ujmowania transakcji nabycia i zbycia składników aktywów Funduszu
Od dnia 1 stycznia 2005 roku nabycie albo zbycie składników lokat przez fundusz ujmuje
się w księgach rachunkowych funduszu w dacie zawarcia umowy i uwzględnia w wycenie
aktywów funduszu i ustaleniu jego zobowiązań w tym samym Dniu Wyceny, po warunkiem
otrzymania potwierdzenia zawarcia transakcji do Momentu Wyceny tj.godz.12:00.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2004 roku moment zaewidencjonowania transakcji uzależniony był od rodzaju rynku, na którym Fundusz zawarł transakcję. Jedynie umowy zawarte na GPW w Warszawie, objęte systemem gwarantowania, mogły być
ewidencjonowana w księgach rachunkowych Funduszu w dniu jej zawarcia. Wszystkie pozostałe umowy dotyczące składników aktywów Funduszu ewidencjonowane były w dniu
ich rozliczenia. Znowelizowany sposób ujmowania transakcji pozwolił na ujawnianie wpływu
wszelkich zdarzeń i ryzyk związanych z nabywanymi i zbywanymi aktywami, niezwłocznie
po zawarciu umów, których przedmiotem są te aktywa.

2.

Ujmowanie transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży
Od dnia 1 stycznia 2005 roku ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu w Bilansie
w pozycji Należności lub Zobowiązania Funduszu łącznie z naliczonymi odsetkami. Przychody/ Koszty uzyskane w wyniku tego typu transakcji ujmowane są w Przychodach odsetkowych/Kosztach odsetkowych Funduszu. Zgodnie z zasadami uprzednio obowiązującymi papiery wartościowe nabyte bądź zbyte w wyniku tego typu transakcji ujmowane były jako
składniki lokat Funduszu w pozycji Lokaty Funduszu. Przychody bądź koszty z tytułu zawartych transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży ewidencjonowane
były w Przychodach z tytułu dyskonta/Kosztach z tytułu premii.

3.

Metody ujmowania dłużnych papierów wartościowych
Od dnia 1 stycznia 2005 roku wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona w stosunku do ich wartości nominalnej ujmowana jest łącznie z odsetkami naliczonymi od tych
aktywów. W Przychodach z tytułu odsetek od dłużnych papierów wartościowych ewidencjonowane są odsetki kuponowe naliczone od papierów dłużnych wycenianych w wartości
godziwej oraz odsetki z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych
na aktywnym rynku metodą skorygowanej ceny nabycia. Zgodnie z obowiązującymi
do 31 grudnia 2004 roku przepisami wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona
w stosunku do ich wartości nominalnej oraz odsetki kuponowe ujmowane były odrębnie.
W Przychodach ewidencjonowane były odrębnie odsetki kuponowe oraz odpis dyskonta,
w Kosztach – amortyzacja premii.

4.

Zmiany w sposobie klasyfikowania składników lokat Funduszu
Nowe rozporządzenie wprowadziło zmiany w klasyfikacji składników lokat, w zależności
od rynku, na którym są notowane: z rynku zorganizowanego na rynek aktywny, będące
podstawą do wyboru metody wyceny tych składników.
Do 31 grudnia 2004 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundusz klasyfikował
składniki lokat na składniki notowane na rynku zorganizowanym i nienotowane na rynku
zorganizowanym. Wartość wszystkich składników lokat, które były dopuszczone do publicznych notowań na rynku zorganizowanym była ustalana według wartości godziwej.
Od 1 stycznia 2005 roku podstawą klasyfikacji składników lokat jest potwierdzenie ich notowań na rynku aktywnym. W przypadku tych składników lokat, które były do końca 2004
roku wyceniane w wartości godziwej, od 1 stycznia 2005 roku, z powodu braku wiarygodnego stwierdzenia ich notowań na rynku aktywnym, zmieniono zasady wyceny na metody
wskazane dla aktywów nienotowanych na aktywnym rynku.
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Wycena składników aktywów Funduszu
1.

Zmiany dotyczące momentu ustalania wartości składników lokat Funduszu w Dniu Wyceny
Od 1 stycznia 2005 roku wycena wartości godziwej składników lokat Funduszu notowanych na aktywnym rynku odbywa się w oparciu o ostatnie dostępne kursy wyznaczone
o godz. 12:00 w Dniu Wyceny. Do końca roku 2004 do wyceny aktywów i ustalania zobowiązań Funduszu stosowano kursy, ceny i wartości z dnia poprzedniego.
Powyższa zmiana nie miała istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu. Ograniczyła jednak w znacznym stopniu możliwość osiągania przez
Uczestników spekulacyjnych zysków z tytułu dokonywania częstych transakcji nabycia
bądź zbycia jednostek uczestnictwa funduszy walutowych.

2.

Zmiany w wycenie dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku
W dniu 1 stycznia 2005 roku metoda wyceny wg liniowej amortyzacji premii/odpisu dyskonta stosowana na podstawie uprzednio obowiązującego rozporządzenia o szczególnych
zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z dnia 10 grudnia 2001 roku została zastąpiona metodą wyceny wg skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami o rachunkowości. Zmiana
ta dotyczy wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku,
transakcji kupna/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży, depozytów bankowych
oraz kosztów odsetek debetowych. Nowa cena nabycia tych składników aktywów Funduszu na dzień 1 stycznia 2005 roku, była równa ich wartości księgowej wg wyceny z dnia
31 grudnia 2004 roku. Zmiana metody nie wpłynęła w sposób istotny na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu.

Przedstawione powyżej zmiany nie wpłynęły na sposób prezentacji danych w sprawozdaniach
finansowych oraz konieczność przekształcenia danych porównawczych w uprzednio sporządzonych sprawozdaniach finansowych Funduszu.

3) OPIS METODOLOGII WYLICZANIA WSKAŹNIKÓW WKC i SOP
1.

Wskaźnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) obliczany jest wg wzoru:
WKC=Kt/WANt
gdzie:
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
K – oznacza następujące koszty operacyjne Funduszu:
a)
Wynagrodzenie Towarzystwa,
b)
Prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych i prowadzenie
rachunków bankowych,
c)
Podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe,
w tym opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne,
d)
Koszty odsetek
e)
Koszty różnic kursowych.
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)

2.

Stopa Obrotu Portfela (wskaźnik SOP) oblicza się według wzoru:
SOP=((T1-T2)/WANt) x 100%
gdzie:
T1 – oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonywanych przez Fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego inwestowania,
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T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa,
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych lokat
Z tytułu dywidendy
Pozostałe w tym:
Przedpłaty na akcje

30.06.2005

31.12.2004

382
276
1 198
1 196

533
583
-

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
Z tytułu nabytych aktywów
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowiązania w tym:
Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
Z tytułu zobowiązań wobec TFI
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30.06.2005
4 138
28
533
262
94
168

31.12.2004
4 698
699
328
668
597
70
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

I. STRUKTURA ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH
BANKOWYCH

Deutsche Bank Polska S.A.
Erste Securities Polska S.A.
DB Securities Polska S.A.
Bank PEKAO S.A.
Dresdner Bank Polska

Waluta

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

II. ŚREDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Waluta
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ
II. Średni w okresie sprawozdawczym
poziom środków pieniężnych:
DB Securities Polska S.A.
PLN

Wartość na dzień
bilansowy w danej
walucie w tys.

399
224
536
14 500
6 220

Wartość na dzień
bilansowy w danej
walucie w tys.

16 925
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Wartość na dzień
bilansowy w walucie sprawozdania
finansowego w tys.
399
224
536
14 500
6 220

Wartość na dzień
bilansowy w walucie sprawozdania
finansowego w tys.

16 925

Wartość na dzień
bilansowy w danej
walucie od 01.01.04
do 31.12.04 w tys.
1 425
811
29 804
-

Wartość na dzień
bilansowy w danej
walucie w tys.

6 798

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego
od 01.01.04
do 31.12.04 w tys.
1 425
811
29 804
-

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego
w tys.

6 798
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - INSTRUMENTY POCHODNE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

Typ zajętej
pozycji

Pozycja
krótka

Rodzaj instrumenty
pochodnego

Cel otwarcia
pozycji

Zabezpieczenie
25 000 akcji
spółki Polmos
Niewystandaryzowana
Białystok S.A.
europejska opcja put
Będących
przedmiotem
lokat funduszu

Wartość
otwartej
pozycji

Wartość przyszłych
strumieni
pienięznych

Terminy
przyszłych
strumieni
pieniężnych

Fundusz ma prawo
wykonania "opcji" tj.
sprzedaży 25 000 akcji
od 30.09.05
2 000 000 spółki Polmos Białystok
do 31.12.05
S.A. po cenie 80 PLN
w okresie od 30.09.05
do 31.12.05
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Kwota
będaca
podstawą
przyszłych
płatności

Termin
zapadalności
(wygasnięcia)
instrumentu
pochodnego

Termin
wykonania
instrumentu
pochodnego

2 000
000

31.12.2005

od 30.09.05
do 31.12.05
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY
ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT
1. Składniki lokat notowane na aktywnym
rynku

Wartość zrealizowanego
zysku (straty)
ze zbycia lokat w tys.

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego
zysku z wyceny
aktywów w tys.

1 313

-1 720

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - KOSZTY FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

II. WYNAGRODZENIE DLA
TOWARZYSTWA
Część stała wynagrodzenia
Część wynagrodzenia uzależniona
od wyników funduszu

Wartość za okres
od 01.01.2005
do 30.06.2005
w tys.
1 046

Wartość za okres
od 01.01.04
do 31.12.04
w tys.
2 047

Wartość za okres
od 01.01.04
do 30.06.04
w tys.
1 023

-

1 208

772

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE
O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Wartość aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Wartość aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa
na koniec roku obrotowego
Kategoria A

30.06.2005
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31.12.2004

31.12.2003

84 802

97 590

16 366

143,41

142,84

109,44

143,41

142,84

109,44

143,41

142,84

109,44
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO AKCJI PLUS

DODATKOWE
INFORMACJE
FINANSOWEGO
1.

I

OBJAŚNIENIA

DO

SPRAWOZDANIA

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH,
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym
za bieżący okres.

2.

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO
BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

DNIU

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2005 roku nie wystąpiły
takie zdarzenie, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.
3.

ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI
W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZĄDZONYMI
I
OPUBLIKOWANYMI
SPRAWOZDANIAMI
FINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się różnice pomiędzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami
finansowymi.

4.

DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ
WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJATKOWĄ
I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ FUNDUSZU.
a)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki informowania uczestników
o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.

b)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.

c)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji
zawieranych przez Fundusz.
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5.

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności Funduszu.
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OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 pkt. l) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Plus - (zwanego dalej Funduszem) oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów
zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych, jak też pożytków
z nich wynikających przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres
od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.
Piotr Zaczek
Prokurent

Bożena Osak
Pełnomocnik

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2005 r.
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Sprawozdanie finansowe
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Płynna Lokata

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PŁYNNA LOKATA
OBEJMUJĄCEGO OKRES
OD DNIA 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU

Dla Akcjonariusza DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego sprawozdania Finansowego DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Płynna Lokata z siedzibą w Warszawie, Al. Armii
Ludowej 26, 00-609 Warszawa, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania
finansowego, zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku o wartości
137.059 tys. złotych, bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku, który wykazuje
aktywa netto i kapitały na sumę 144.884 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji za okres
od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujący dodatni wynik
z operacji w kwocie 3.456 tys, złotych, zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia
1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujące zmniejszenie aktywów netto
o kwotę 20.329 tys. złotych oraz noty objaśniające i informacja dodatkowa.
Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny
za prawidłowość i rzetelność powyższego śródrocznego sprawozdania finansowego,
sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2002 roku, nr. 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. nr. 231, poz. 2318). Naszym zadaniem było, w oparciu
o przeprowadzony przegląd, sporządzenie raportu z przeglądu.
Przegląd
śródrocznego
sprawozdania
finansowego
przeprowadziliśmy
stosownie
do postanowień Międzynarodowego Standardu o Przeglądach 2410 Przegląd śródrocznych
informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki oraz
normy nr 4 wykonywania zawodu biegłego rewidenta Ogólne zasady dokonywania przeglądu
sprawozdań finansowych, wydanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przegląd
śródrocznego sprawozdania finansowego obejmuje wykorzystanie informacji uzyskanych
w szczególności od osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość Funduszu oraz zastosowanie
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procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Zakres i metoda przeglądu istotnie różni się
od zakresu badania przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowych
Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych i nie pozwala na uzyskanie pewności,
że wszystkie istotne nieprawidłowości zostały zidentyfikowane, jak ma to miejsce w przypadku
pełnego zakresu badania. Dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym śródrocznym
sprawozdaniu finansowym.
Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iż załączone
śródroczne sprawozdanie finansowe, nie przedstawia prawidłowo oraz rzetelnie, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacji majątkowej i finansowej DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Płynna Lokata na dzień 30 czerwca 2005 roku oraz wyniku z operacji za okres
od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku zgodnie z zasadami rachunkowości
określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku,
nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów
wykonawczych.
Do sprawozdania finansowego dołączono List DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu oraz Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
Biegły rewident nr 9941/7390
Bożena Graczyk,
Członek Zarządu

Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku.
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Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Dyrektor

Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2318} Zarząd DWS Polska TFI S.A. przedstawia
półroczne sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Płynna
Lokata, które obejmuje:
1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2.

Zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku,

3.

Bilans funduszu sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku wykazujący aktywa netto
i kapitały w wysokości 144 884 tys. złotych.

4.

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku
wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 3 456 tys. złotych.

5.

Zestawienie zmian w aktywach netto z okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005
roku.

6.

Noty objaśniające

7.

Informację dodatkową.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes Zarządu

Joanna Sworowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości
Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku
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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU

Wprowadzenie
Zestawienie lokat, w tym:
Tabela główna
Tabele uzupełniające, w tym:
Akcje,
Warranty subskrypcyjne,
Prawa do akcji,
Prawa poboru,
Kwity depozytowe,
Listy zastawne,
Dłużne papiery wartościowe,
Instrumenty pochodne,
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne,
Tytuły uczestnictwa,
Wierzytelności,
Weksle,
Depozyty,
Waluty,
Nieruchomości,
Statki morskie,
Inne,

nie
nie
nie
nie
nie

dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy

Tabele dodatkowe, w tym:
Gwarantowane składniki lokat,
nie dotyczy
Instrumenty rynku pieniężnego,
nie dotyczy
Grupy kapitałowe,
nie dotyczy
Składniki lokat od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy,
nie dotyczy
Papiery wartościowe emitowane przez instytucje finansowe, których członkiem
jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z Państw należących do OECD,
nie dotyczy
Bilans,
Rachunek wyniku z operacji,
Zestawienie zmian w aktywach netto,
Noty objaśniające, w tym:
Nota 1 – Polityka rachunkowości,
Nota 2 – Należności funduszu,
Nota 3 –Zobowiązania funduszu,
Nota 4 – Środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
Nota 5 – Ryzyka,
Nota 6 – Instrumenty pochodne,
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Nota 7 – Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu lub drugiej strony do odkupu,
nie dotyczy
Nota 8 - Kredyty i pożyczki,
nie dotyczy
Nota 9 – Waluty i różnice kursowe,
nie dotyczy
Nota 10 – Dochody i ich dystrybucja,
Nota 11 – Koszty Funduszu,
Nota 11 – Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa
Informacja dodatkowa

145

Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZRÓWNOWAŻONEGO
WPROWADZENIE

1) FUNDUSZ
Nazwa i Typ Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym.
W dniu 2 lipca 1999 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała decyzję nr DFN-409/1129/99 o utworzeniu DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego.
Fundusz Rynku Pieniężnego został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego
przez VII Wydział Cywilny w Rejestrowym Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu 25 sierpnia
1999 roku pod numerem RFj31.
W dniu 14 grudnia 2004 roku na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego zmienił nazwę na DWS Polska
Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata.
Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie głównie w instrumenty finansowe
rynku pieniężnego, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, charakteryzujące się dodatkowo niskim poziomem ryzyka.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu.

Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i Statutem Fundusz może lokować aktywa w:
1.
Papiery wartościowe,
2.
Instrumenty rynku pieniężnego,
3.
Depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,
4.
Instrumenty pochodne,
5.
Transakcje terminowe,
6.
Jednostki uczestnictwa,
7.
Certyfikaty inwestycyjne,
8.
Zagraniczne tytuły uczestnictwa.
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Specjalizacja funduszu:
1.

Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie
przekracza jednego roku.

2.

Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze
wykorzystania prawa, przysługującego Funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

3.

Przy doborze lokat Fundusz zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, brał
będzie pod uwagę następujące kryteria:
a.
W odniesieniu do wszystkich lokat:
i. Ocena perspektyw ekonomicznych emitenta, przy szczególnym uwzględnieniu
spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, branży, produktów, polityki
wypłat dywidend i wzrostu wyników finansowych,
ii. Kształtowanie się głównych wskaźników aktywności gospodarczej, stabilności
cenowej i poziomu stóp procentowych, z uwzględnieniem wpływu tych parametrów na zachowanie się cen instrumentów finansowych,
iii. Ocena możliwości wzrostu lub ryzyka spadku ceny papieru wartościowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny,
iv. Płynność dokonywanej lokaty w tym relacji do płynności innych lokat Funduszu,
v. Możliwość zabezpieczenia lokaty pod względem ryzyka utraty jej wartości,
vi. Ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
vii. Spełnienie zasady dywersyfikacji lokat,
b.

Przy zawieraniu umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, Fundusz będzie się kierował:
i. Rodzajem instrumentu bazowego,
ii. Stosunkiem ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do jego ceny rynkowej,
iii. Płynnością instrumentu pochodnego,
iv. Terminem wygaśnięcia(rozliczenia) instrumentu pochodnego,
v. Sposobem rozliczenia instrumentu pochodnego,
vi. Oceną perspektyw zmian wartości instrumentu bazowego,
vii. Spodziewanym kształtowaniem się różnicy pomiędzy wycena rynkową instrumentu pochodnego a wartością instrumentu bazowego,
viii. Wiarygodnością finansową strony umowy.

Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają 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 Funduszy Powierniczych
S.A. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenie Akcjona-
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riuszy Towarzystwa z dnia 3 lipca 1998 roku a odpowiednie zmiany Statutu zostały zarejestrowane w sądzie w dniu 6 sierpnia 1998 roku.
DWS Polska TFI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000065346.
Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service GmbH z siedzibą
we Frankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Do dnia 1 kwietnia 2003 poprzednia nazwa Akcjonariusza brzmiała Deutsche Asset
Management Europe GmbH.
Kapitał akcyjny DWS Polska TFI S.A. na dzień sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosi 25 000 000,00 PLN i dzieli się
na 2 500 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 PLN każda.

3) OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY
Prezentowane sprawozdanie
do 30 czerwca 2005 roku.

finansowe

obejmuje

okres

sprawozdawczy

od

1

stycznia

Dniem bilansowym jest 30.06.2005 roku.
Sprawozdanie obejmuje następujące dane porównywalne:
a)
Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
b)
Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku i okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku
c)
Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2004 roku

3) KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu.

4) BIEGŁY REWIDENT
Biegły Rewidentem, który dokonał przeglądu prezentowanego sprawozdania finansowego DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Płynna Lokata obejmujące pierwsze półrocze 2005
roku jest KPMG Audyt sp. z o.o., z siedziba w Warszawie przy ul. Chłodnej 51

5) CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ZBYWANYCH PRZEZ
FUNDUSZ
Fundusz Płynna Lokata zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A,I i P. Poszczególne kategorie
jednostek uczestnictwa różnią się wysokością wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, pobieranego przez Towarzystwo oraz podmiotami uprawnionymi do nabywania Jednostek Uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe.
Jednostki uczestnictwa kategorii A są zbywane przez Fundusz osobom fizycznym, osobom
prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym
jak i zagranicznym, które mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania
i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1,4% średniej Wartości
Aktywów Netto Funduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku.
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Fundusz może wypłacać Uczestnikom Funduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii
A Świadczenie, o którym mowa w art. 10 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie jest pobierana żadna opłata manipulacyjna. Przy odkupywaniu Jednostek
Uczestnictwa kategorii A nie jest pobierana opłata manipulacyjna.
Jednostki uczestnictwa kategorii I są zbywane przez Fundusz osobom, które zawarły z Funduszem umowę o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), przy czym Jednostki
Uczestnictwa kategorii I są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach, IKE, jeżeli
umowa o prowadzenie IKE to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1,2% średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I w skali roku. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana żadna opłata manipulacyjna. Przy odkupywaniu
Jednostek Uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana żadna opłata, za wyjątkiem opłaty karnej
określonej w Regulaminie IKE za zerwanie Umowy o prowadzenie IKE przed upływem 12 miesięcy od daty jej zawarcia. Opłata karna nie może być wyższa niż 5% wypłacanych środków.
Jednostki uczestnictwa kategorii P są zbywane przez Fundusz uczestnikom Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) i Zakładowych Programów Systematycznego Oszczędzania (ZPSO),
w ramach, których środki są gromadzone w Funduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, jeżeli umowa pomiędzy Funduszem i pracodawcą to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1,0% średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej 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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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)
30.06.2005
Wartość według Wartość według
wyceny na dzień
ceny nabycia
w tys.
bilansowy w tys.
6 032
6 059
128 615
131 000

SKŁADNIKI LOKAT
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe

Procentowy
udział w aktywach ogółem
4,17%
90,20%

31.12.2004
Wartość według Wartość według
ceny nabycia
wyceny na dzień
w tys.
bilansowy w tys.
8 326
8 401
153 398
155 870

Procentowy
udział w aktywach ogółem
5,07%
94,02%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - LISTY ZASTAWNE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

LISTY ZASTAWNE

Rodzaj rynku

Nazwa
rynku

Emitent

Kraj
siedziby
emitenta

Termin
wykupu

Warunki oprocentowania

Rodzaj listu

Podstawa emisji

Wartość
nominalna

Niedopuszczone
do publicznego obrotu
Nienotowane
Rheinhyp BRE Bank
na aktywnym
Hipoteczny
rynku

Rheinhyp
BRE
Polska
Bank Hipoteczny

2006-07-31

Ustawa o bankach
5,81 HIPOTECZNY hipotecznych i listach zastawnych
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6 000

Liczba

Wartość
według
ceny
nabycia
w tys.

Wartość
według wyceny na dzień
bilansowy
w tys.

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem

60

6 032

6 059

4,17%

60

6 032

6 059

4,17%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

DŁUŻNE PAPIERY
WARTOŚCIOWE

Rodzaj rynku

Dopuszczone do publicznego obrotu:
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Aktywny rynek
OK0406
nieuregulowany
Nienotowane
KBC BANK NV
na aktywnym rynku
ROYAL BANK OF Nienotowane
SCOTLAND
na aktywnym rynku
Bony skarbowe
06 lipca 2005
Nienotowane
roku
na aktywnym rynku
31 sierpnia 2005 Nienotowane
roku
na aktywnym rynku
28 września
Nienotowane
2005 roku
na aktywnym rynku
21 grudnia 2005
Nienotowane
roku
na aktywnym rynku
08 marca 2006
Nienotowane
roku
na aktywnym rynku
15 marca 2006
Nienotowane
roku
na aktywnym rynku
29 marca 2006
Nienotowane
roku
na aktywnym rynku
19 kwietnia 2006 Nienotowane
roku
na aktywnym rynku
17 maja 2006
Nienotowane
roku
na aktywnym rynku
31 maja 2006
Nienotowane
roku
na aktywnym rynku
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
PP1013
Nienotowane

Nazwa
rynku

MTS Poland

Emitent

Skarb Państwa

Kraj siedziby
emitenta

Polska

KBC Internationale FinancierHolandia
ingsmaatschappij N.V.
The Royal Bank of Scotland Wielka
plc
Brytania

Termin
wykupu

2006-12-04

Warunki
oprocentowania

0,00

uzależnione
2006-02-12
od 6M WIBOR
uzależnione
2006-01-30
od 3M WIBOR

10 783 069
45 555
5 505

122 170
52 755
14 435

Wartość
według wyceny na dzień
bilansowy
w tys.
124 530
53 925
15 116

5 000

5 000

4 773

4 829

3,32%

5 000

500

4 860

5 139

3,54%

Wartość
nominalna

5 000

Wartość
według ceny
nabycia
w tys.

Liczba

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem
85,75%
37,13%
10,41%

5

4 803

5 148

3,55%

40 050

38 320

38 808

26,72%

Skarb Państwa

Polska

2005-07-06

7 300

7 300

7 077

7 293

5,02%

Skarb Państwa

Polska

2005-08-31

1 000

1 000

990

992

0,68%

Skarb Państwa

Polska

2005-09-28

1 000

1 000

987

988

0,68%

Skarb Państwa

Polska

2005-12-21

1 000

1 000

976

977

0,67%

Skarb Państwa

Polska

2006-03-08

7 500

7 500

7 102

7 223

4,97%

Skarb Państwa

Polska

2006-03-15

2 250

2 250

2 131

2 165

1,49%

Skarb Państwa

Polska

2006-03-29

5 000

5 000

4 792

4 816

3,32%

Skarb Państwa

Polska

2006-04-19

5 000

5 000

4 756

4 798

3,30%

Skarb Państwa

Polska

2006-05-17

5 000

5 000

4 753

4 782

3,29%

Skarb Państwa

Polska

2005-05-31

5 000

5 000

4 755

4 774

3,29%

5 000

10 737 514
10 737 514
5 000

69 415
69 415
5 000

70 605
70 605
5 068

48,62%
48,62%
3,49%

Skarb Państwa

Polska

2013-10-24
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na aktywnym rynku
ASSET
REPACKAGING
TRUST BV
SERIES 80
CAIXA GERAL DE
DEPOSITOS
CLASS LTD. 117
CREST LTD.
SERIES 9
DEXIA
HYPOBANK
BERLIN AG
EARLS EIGHT
LTD #1
EIRLES THREE
LIMITED 28
KINGS LIMITED
SERIES 18

Nienotowane
na aktywnym rynku
Nienotowane
na aktywnym rynku
Nienotowane
na aktywnym rynku
Nienotowane
na aktywnym rynku
Nienotowane
na aktywnym rynku

Nienotowane
na aktywnym rynku
Nienotowane
na aktywnym rynku
Nienotowane
na aktywnym rynku
Nienotowane
ROCK LTD #11
na aktywnym rynku
Niedopuszczone do publicznego obrotu:
O terminie wykupu do 1 roku:
Inne
AIG BANK
Nienotowane
POLSKA S.A.na aktywnym rynku
CERTYFIKATY
DEPOZYTOWE
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
BRE Leasing Sp.
Nienotowane
z o.o.
na aktywnym rynku

Asset Repackaging Trust B.V.

Holandia

2008-12-10

5,99

7 500

15

7 500

7 526

5,18%

Caixa Geral de Depositos S.A.

Francja

2008-10-15

4,15

5 000

50

5 000

5 071

3,49%

2011-11-25

2,52

10 731

10 730 769

10 731

10 758

7,41%

2008-12-10

5,99

7 000

14

7 000

7 024

4,84%

2006-09-22

3,43

8 500

850

5 420

5 904

4,07%

Cayman
Islands

2012-04-09

6,73

9 000

90

9 000

9 134

6,29%

Eirles Three Limited 28

Irlandia

2012-06-19

8,40

6 000

6

6 470

6 542

4,50%

Kings Limited

Cayman
Islands

2010-07-12

6,62

6 500

650

6 304

6 586

4,54%

Repackaged Offshore
Collateralised Kredit Limited

Gibraltar

2007-06-18

5,14

7 000

70

6 991

6 991

4,81%

65
40
40

6 445
3 945
3 945

6 470
3 957
3 957

4,46%
2,72%
2,72%

40

3 945

3 957

2,72%

25
25

2 500
2 500

2 513
2 513

1,73%
1,73%

25

2 500

2 513

1,73%

Credit Linked Structured Secu- the Channel
rities Ltd
Islands
Czech Repackaged Euro SecuGibraltar
rities Transactions
Dexia Hypothekenbank Berlin
Niemcy
AG
Earls Eight Limited

AIG Bank Polska S.A.

BRE Leasing Sp. z o.o.

POLSKA

Polska

2005-09-12

2008-07-23
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
BILANS
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
BILANS
Aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wplacony - kategoria A
Kapitał wplacony - kategoria I
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Kapitał wyplacony - kategoria A
Kapitał wyplacony - kategoria I
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata)
ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

30.06.2005
145 230
7 946
38
4 829
4 829
132 230
132 230
187
346
144 884
67 252
1 118 010
1 117 958
52
-1 050 758
-1 050 728
-30
76 257
74 252

31.12.2004
165 809
1 447
91
0
0
164 272
164 272
0
596
165 213
91 037
1 101 125
1 101 125
0
-1 010 088
-1 010 088
0
74 176
70 829

2 005

3 348

1 375
144 884

0
165 213

Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa

853 982,707 996 288,577
169,66
165,83

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
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Liczba
Liczba
na dzień
na dzień
30.06.2005
31.12.2004
853 852,013 996 288,577
130,694
-
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Wartość
Wartość
aktywów
aktywów
netto
netto
na jednostkę na jednostkę
uczestnictwa uczestnictwa
na dzień
na dzień
31.12.2004
30.06.2005
169,66
165,83
169,61
-

Kategorie jednostek uczestnictwa

KATEGORIA A
KATEGORIA I

Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tysiącach zł, z wyjątkiem wyniku operacji przypadającego na jednostkę uczestnictwa)
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Przychody odsetkowe
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Koszty odsetkowe
Pozostałe, w tym:
koszty świadczeń
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 różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty)
z wyceny lokat, w tym:
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji
Wynik z operacji przypadający na jednostkę
uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I

01.01.2005 – 01.01.2004 – 01.01.2004 –
30.06.2005
31.12.2004
30.06.2004
4 227
10 910
5 575
4 227
10 910
5 575
804
2 850
1 495
790
2 797
1 475
4
13
3
0
1
0
10
40
17
1
2
0
0
0
0
804
2 850
1 495
3 423
8 060
4 080
33
302
200
-1 342

1 017

513

0

0

0

1 375

-715

-313

0
3 456

0
8 362

0
4 280

4,05

8,39

3,48

4,04
4,83

8,39
-

-

Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją
dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość 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 (powiększenie kapitału
z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
KATEGORIA A
KATEGORIA I
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału
z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
KATEGORIA A
KATEGORIA I
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Wartość aktywów netto na koniec okresu
sprawozdawczego
Średnia wartość aktywów netto w okresie
sprawozdawczym
KATEGORIA A
KATEGORIA I
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
saldo zmian
KATEGORIA A
KATEGORIA I
Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku
działalności funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
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01.01.2005 –
01.01.2004 –
30.06.2005
31.12.2004
165 213

196 584

3 456
3 423
-1 342

8 362
8 060
1 017

1 375

-715

3 456

8 362

-23 785

-39 732

16 885

100 983

16 833
52

100 983
0

-40 670

-140 715

-40 640
-30

-140 715
0

-20 329

-31 370

144 884

165 213

152 944

192 792

152 940
15

192 792
-

-142 305,870

-241 607,133

100 906,137
100 595,774
310,363
243 212,007
243 032,338
179,669
-142 305,870
-142 436,564
130,694

624 907,674
624 907,674
0,000
866 514,807
866 514,807
0,000
-241 607,133
-241 607,133
0,000

853 982,707

996 288,577

8 228 281,511

8 127 375,374
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KATEGORIA A
8 227 971,148 8
KATEGORIA I
310,363
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
7 374 298,804 7
KATEGORIA A
7 374 119,135 7
KATEGORIA I
179,669
saldo zmian
853 982,707
KATEGORIA A
853 852,013
KATEGORIA I
130,694
Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
165,83
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
KATEGORIA A
165,83
KATEGORIA I
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
169,66
na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
KATEGORIA A
169,66
KATEGORIA I
169,61
procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę
4,66%
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
4,66%
KATEGORIA I
minimalna wartość aktywów netto na jednostkę
165,10
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
165,10
KATEGORIA I
168,13
data wyceny kategorii A
20.01.2005
data wyceny kategoria I
11.05.2005
maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę
169,66
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
169,66
KATEGORIA I
169,61
data wyceny kategorii A
30.06.2005
data wyceny kategoria I
30.06.2005
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według
169,66
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
169,66
KATEGORIA I
169,61
data wyceny kategorii A
30.06.2005
data wyceny kategoria I
30.06.2005
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
1,04%
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127 375,374
0,000
131 086,797
131 086,797
0,000
996 288,577
996 288,577
0,000
158,80
165,83
165,83
4,43%
158,82
158,82
02.01.2004
165,84
165,84
31.12.2004
165,84
165,84
31.12.2004
1,45%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA

NOTA NR.1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
1) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Półroczne sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Płynna
Lokata na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2004
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2004 r,
nr. 231, poz. 2318).

Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i walucie polskiej.

2.

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane są w tys. złotych, za wyjątkiem
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa

3.

Na dzień bilansowy ustala się wynik z operacji Funduszu, obejmujący:
a) Przychody z lokat netto – stanowiące różnicę pomiędzy przychodami z lokat i kosztami
Funduszu netto,
b) Zrealizowany zysk/stratę ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk/stratę z wyceny lokat.

4.

Na dzień bilansowy przyjmuje się metody wyceny stosowane w dniu wyceny.

5.

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 objaśniające,
g) Informację dodatkową,

6.

Sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2005 roku obejmuje następujące dane porównywalne:
a) Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
b) Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku i okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku,
c) Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

157

Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata

Ujmowanie w księgach rachunkowych informacji i operacji dotyczących Funduszu
1.

Księgi Funduszu są prowadzone w walucie polskiej.

2.

Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego
dotyczą.

3.

Zapisy w księgach rachunkowych Funduszu dokonywane są na podstawie dowodów księgowych. Operacje dotyczące poszczególnych składników aktywów i pasywów Funduszu
ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.

4.

Nabycie albo zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych
Funduszu w dacie zawarcia umowy.

5.

Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Fundusz w dniu wyceny po momencie wyceny
tj. godz. 12:00, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji
w momencie wyceny ujmuje się w dacie zawarcia umowy, ale uwzględnia w najbliższej
wycenie aktywów Funduszu i ustaleniu jego zobowiązań.

6.

Nabyte składniki portfela lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu według ceny
nabycia, obejmującej prowizję maklerską. Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje
się według wartości równej zeru.

7.

Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje się w cenie nabycia wynikającej z ceny nabycia tych składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub
otrzymanych przychodów pieniężnych.

8.

Dłużne papiery wartościowe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej łącznie ze skumulowanymi odsetkami.

9.

Zysk lub stratę ze zbycia składników lokat Funduszu wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny
nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysokości
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
najwyższej bieżącej wartości księgowej.

10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje pożyczek papierów wartościowych są wyłączone spod zasady określone w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika
lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika lokat.
12. Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach
rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest
kurs nieuwzględniający tego prawa poboru.
13. Należną dywidendę a akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzględniający tego prawa do dywidendy.
14. Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo
do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się
w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw.
15. Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Funduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień, w którym Fundusz zbył bądź odkupił jednostki uczestnictwa. Na potrzeby określenia
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Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w określonym Dniu Wyceny nie
uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych
z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupu następuje zgodnie z metodą
FIFO.
18. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
19. Przychody z lokat obejmują w szczególności odsetki, oraz dodatnie saldo różnic kursowych
powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
21. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
22. Koszty Funduszu obejmują w szczególności ujemne saldo różnic kursowych powstałe
w związku z wyceną środków pieniężnych, należności, oraz zobowiązań w walutach obcych, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek a także koszty limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej. W przypadku
kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu
kosztów operacyjnych zmniejszają naliczoną rezerwę. Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
24. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
25. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym
Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasadą opisaną
w punkcie 16.

Wycena aktywów i pasywów Funduszu
1.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, który przypada w dniu,
w którym odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

2.

Aktywa Funduszu wycenia się a zobowiązania Funduszu ustala się w dniu wyceny oraz
na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.

3.

Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych, listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania
mające siedzibę za granicą wyznacza się w oparciu o ostatnie, dostępne kursy o godz.
12.00 w Dniu Wyceny, w następujący sposób:
a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena
aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia,
a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość
z Dnia Wyceny;
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b)

c)

jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji - według
ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, z zastrzeżeniem,
że gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo
wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość;
jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej,
ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie
z pkt. 4

4.

W celu wiarygodnego oszacowania wartości godziwej Fundusz stosuje następujące powszechnie uznane metody estymacji, w szczególności:
a) Oszacowanie na podstawie ostatnich dostępnych ofert kupna i sprzedaży, przy czym
nie jest możliwe oparcie się wyłącznie na ofertach sprzedaży,
b) Oszacowanie na podstawie ceny nieróżniącego się istotnie składnika lokat, ogłoszonej
na aktywnym rynku;
c) Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i porównania z emitentami
o zbliżonym profilu, których instrumenty finansowe są notowane na aktywnym rynku,
d) Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem prognozowanych przepływów generowanych przez emitenta oraz wartości rezydualnej,
e) Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.

5.

Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach aktywnych jest rynek,
na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest dokonywany na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

6.

Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala się:
a) akcji - według wartości godziwej, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ
na tę wartość, w szczególności w oparciu o analizę sytuacji finansowej spółki i porównanie ze spółkami o zbliżonym profilu, których akcje są notowane na rynku aktywnym,
b) praw do akcji - w oparciu o ostatnią cenę, po jakiej nabywano papiery wartościowe
na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość rynkową prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa,
a w przypadku, gdy zostały określone i podane do publicznej wiadomości różne ceny
emisyjne, w oparciu o średnią cenę nabycia ważoną liczbą nabytych papierów wartościowych, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową,
c) praw poboru - według wartości teoretycznej,
d) weksle, wierzytelności pieniężne, listy zastawne i inne dłużne papiery wartościowe,
w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio
do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu,
e) instrumenty pochodne oparte o stopy procentowe lub kursy waluty oraz papiery wartościowe z wbudowanymi instrumentami pochodnymi tego rodzaju – według modeli wy-
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f)

g)

h)

ceny, z uwzględnieniem bieżącej i oczekiwanej wartości instrumentów, o które jest
oparty dany instrument pochodny,
opcje – według wartości godziwej, z uwzględnieniem typu instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu pozostałego do wygaśnięcia opcji, w tym w oparciu o wycenę dostarczaną przez wystawcę opcji, dokonywaną według uznanych metod, takich
jak Monte Carlo, zmodyfikowany model Black’a Scholes’a,
kontrakty terminowe – według stanu rozliczeń kontrahentów wynikających z warunków zawartej umowy, z uwzględnieniem wyceny instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – według ostatniej
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat lub tytuł uczestnictwa
dostępnej o godz. 12.00 w Dniu Wyceny, z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na tę wartość, które nastąpiły w okresie od momentu ostatniej publikacji
tej wartości do Dnia Wyceny.

7.

W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.

8.

Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

9.

Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, ustala się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

10. Papiery wartościowe nabyte przez Fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
11. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu
do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty
różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Aktywa Funduszu oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub
ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie są notowane na aktywnym rynku - w walucie, w której są denominowane. Aktywa Funduszu
i jego zobowiązania wykazuje się w walucie polskiej, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wartość Aktywów Funduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do Euro.
13. Środki pieniężne oraz denominowane w złotych należności i zobowiązania wycenia się
w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień, o którym
mowa w pkt.3.

Ustalanie wartości aktywów netto funduszu
1.

W Dniu Wyceny aktywa funduszu wycenia się a zobowiązania ustala się według stanów
odpowiednio aktywów i zobowiązań oraz kursów, cen i wartości określonych w Momencie
Wyceny tj. o 12:00 z bieżącego Dnia Wyceny.

2.

Wartość aktywów netto funduszu jest równa wartości wszystkich aktywów funduszu
w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowiązania funduszu w Dniu Wyceny.
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3.

Wartość aktywów netto funduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w dniach, w których
odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

4.

Wartość aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa danej kategorii w Dniu Wyceny jest równa wartości aktywów netto przypadającą na daną kategorię jednostek uczestnictwa podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, ustaloną 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 Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii i wyznaczonej
zgodnie z zasadą opisaną, w pkt.4.

2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI
Z dniem 1 stycznia 2005 roku wprowadzono zmiany do stosowanych zasad rachunkowości Funduszu, związane z wejściem w życie rozporządzenia ministra finansów z dnia 8 października
2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2004
r, nr.231, poz.2318).
Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono zmiany w ujmowaniu operacji, w metodach wyceny
aktywów Funduszu oraz sposobie sporządzania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych.

Zmiany w ujmowaniu składników aktywów Funduszu:
1.

Sposób ujmowania transakcji nabycia i zbycia składników aktywów Funduszu
Od dnia 1 stycznia 2005 roku nabycie albo zbycie składników lokat przez fundusz ujmuje
się w księgach rachunkowych funduszu w dacie zawarcia umowy i uwzględnia w wycenie
aktywów funduszu i ustaleniu jego zobowiązań w tym samym Dniu Wyceny, po warunkiem
otrzymania potwierdzenia zawarcia transakcji do Momentu Wyceny tj.godz.12:00.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2004 roku moment zaewidencjonowania transakcji uzależniony był od rodzaju rynku, na którym Fundusz zawarł transakcję. Jedynie umowy zawarte na GPW w Warszawie, objęte systemem gwarantowania, mogły być
ewidencjonowana w księgach rachunkowych Funduszu w dniu jej zawarcia. Wszystkie pozostałe umowy dotyczące składników aktywów Funduszu ewidencjonowane były w dniu
ich rozliczenia. Znowelizowany sposób ujmowania transakcji pozwolił na ujawnianie wpływu
wszelkich zdarzeń i ryzyk związanych z nabywanymi i zbywanymi aktywami, niezwłocznie
po zawarciu umów, których przedmiotem są te aktywa.

2.

Ujmowanie transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży
Od dnia 1 stycznia 2005 roku ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu w Bilansie
w pozycji Należności lub Zobowiązania Funduszu łącznie z naliczonymi odsetkami. Przychody/ Koszty uzyskane w wyniku tego typu transakcji ujmowane są w Przychodach odsetkowych/Kosztach odsetkowych Funduszu. Zgodnie z zasadami uprzednio obowiązującymi papiery wartościowe nabyte bądź zbyte w wyniku tego typu transakcji ujmowane były jako
składniki lokat Funduszu w pozycji Lokaty Funduszu. Przychody bądź koszty z tytułu zawartych transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży ewidencjonowane
były w Przychodach z tytułu dyskonta/Kosztach z tytułu premii.

3.

Metody ujmowania dłużnych papierów wartościowych
Od dnia 1 stycznia 2005 roku wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona w stosunku do ich wartości nominalnej ujmowana jest łącznie z odsetkami naliczonymi od tych
aktywów. W Przychodach z tytułu odsetek od dłużnych papierów wartościowych ewidencjonowane są odsetki kuponowe naliczone od papierów dłużnych wycenianych w wartości
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godziwej oraz odsetki z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych
na aktywnym rynku metodą skorygowanej ceny nabycia. Zgodnie z obowiązującymi
do 31 grudnia 2004 roku przepisami wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona
w stosunku do ich wartości nominalnej oraz odsetki kuponowe ujmowane były odrębnie.
W Przychodach ewidencjonowane były odrębnie odsetki kuponowe oraz odpis dyskonta,
w Kosztach – amortyzacja premii.
4.

Zmiany w sposobie klasyfikowania składników lokat Funduszu
Nowe rozporządzenie wprowadziło zmiany w klasyfikacji składników lokat, w zależności
od rynku, na którym są notowane: z rynku zorganizowanego na rynek aktywny, będące
podstawą do wyboru metody wyceny tych składników.
Do 31 grudnia 2004 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundusz klasyfikował
składniki lokat na składniki notowane na rynku zorganizowanym i nienotowane na rynku
zorganizowanym. Wartość wszystkich składników lokat, które były dopuszczone do publicznych notowań na rynku zorganizowanym była ustalana według wartości godziwej.
Od 1 stycznia 2005 roku podstawą klasyfikacji składników lokat jest potwierdzenie ich notowań na rynku aktywnym. W przypadku tych składników lokat, które były do końca 2004
roku wyceniane w wartości godziwej, od 1 stycznia 2005 roku, z powodu braku wiarygodnego stwierdzenia ich notowań na rynku aktywnym, zmieniono zasady wyceny na metody
wskazane dla aktywów nienotowanych na aktywnym rynku.

Wycena składników aktywów Funduszu
1.

Zmiany dotyczące momentu ustalania wartości składników lokat Funduszu w Dniu Wyceny
Od 1 stycznia 2005 roku wycena wartości godziwej składników lokat Funduszu notowanych na aktywnym rynku odbywa się w oparciu o ostatnie dostępne kursy wyznaczone
o godz. 12:00 w Dniu Wyceny. Do końca roku 2004 do wyceny aktywów i ustalania zobowiązań Funduszu stosowano kursy, ceny i wartości z dnia poprzedniego.
Powyższa zmiana nie miała istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu. Ograniczyła jednak w znacznym stopniu możliwość osiągania przez
Uczestników spekulacyjnych zysków z tytułu dokonywania częstych transakcji nabycia
bądź zbycia jednostek uczestnictwa funduszy walutowych.

2.

Zmiany w wycenie dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku
Do końca roku 2004 aktywa te wyceniane były przez Fundusz zgodnie z par.28 ust. 1 pkt
4 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2001 roku metodą liniowej amortyzacji premii/dyskonta.
Nowe przepisy rachunkowe wprowadziły konieczność zmiany tej metody na wycenę
w oparciu o model wyceny uwzględniający zdyskontowane przepływy pieniężne.
Różnica wynikająca z przeszacowania wartości dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku do wartości godziwej, na dzień 1 stycznia 2005 roku wyniosła 2,18% aktywów netto, została ujęta w Bilansie Funduszu w pozycji Pozostałe aktywa.
Na podstawie decyzji Zarządu Towarzystwa DWS Polska Fundusz dokonuje liniowego
rozliczenia tej różnicy, korygując wynik finansowy od dnia przeszacowania tj. 1 stycznia
2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. W przypadku zbycia dłużnych papierów wartościowych, których dotyczy przeszacowanie, Fundusz jednorazowo ujmuje pozostałą do odpisu
różnicę w rachunku zysku i strat.

3.

Zmiany w metodzie amortyzacji premii/odpisu dyskonta
W dniu 1 stycznia 2005 roku metoda wyceny wg liniowej amortyzacji premii/odpisu dyskonta stosowana na podstawie uprzednio obowiązującego rozporządzenia o szczególnych
zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z dnia 10 grudnia 2001 roku została za-
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stąpiona metodą wyceny wg skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami o rachunkowości. Zmiana
ta dotyczy wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku,
transakcji kupna/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży, depozytów bankowych
oraz kosztów odsetek debetowych. Nowa cena nabycia tych składników aktywów Funduszu na dzień 1 stycznia 2005 roku, była równa ich wartości księgowej wg wyceny z dnia
31 grudnia 2004 roku. Zmiana metody nie wpłynęła w sposób istotny na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu.
Przedstawione powyżej zmiany wpłynęły na sposób prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych oraz konieczność przekształcenia danych porównawczych w uprzednio sporządzonych
sprawozdaniach finansowych Funduszu. Szczegółowe zestawienie tych zmian zostało przedstawione w informacji dodatkowej do sprawozdania.

3) OPIS METODOLOGII WYLICZANIA WSKAŹNIKÓW WKC i SOP
1. Wskaźnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) obliczany jest wg wzoru:
WKC=Kt/WANt
gdzie:
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
K – oznacza następujące koszty operacyjne Funduszu:
a)
Wynagrodzenie Towarzystwa,
b)
Prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych i prowadzenie
rachunków bankowych,
c)
Podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe,
w tym opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne,
d)
Koszty odsetek
e)
Koszty różnic kursowych.
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)
2. Stopa Obrotu Portfela (wskaźnik SOP) oblicza się według wzoru:
SOP=((T1-T2)/WANt) x 100%
gdzie:
T1 – oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonywanych przez Fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i tytułów
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego inwestowania,
T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa,
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa

30.06.2005
38

31.12.2004
91

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowiązania, w tym:
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
- z tytułu zobowiązań wobec TFI

165

30.06.2005
112
82
152
33
119

31.12.2004
5
330
261
62
199
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

I. STRUKTURA ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA RACHUNKACH
BANKOWYCH

Deutsche Bank Polska S.A.
Rabobank Polska S.A.

Waluta

PLN
PLN

II. ŚREDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM
POZIOM ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
Waluta
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków
pieniężnych:
12 758 PLN

Wartość
na dzień
30.06.2005
w danej
walucie
w tys.
246
7 700
Wartość
na dzień
30.06.2005
w danej
walucie
w tys.

7 946

Wartość
na dzień
I. STRUKTURA ŚRODKÓW
30.06.2005
PIENIĘŻNYCH
w walucie
Waluta
NA RACHUNKACH
sprawozdania
BANKOWYCH
finansowego
w tys.
7 946
246 Deutsche Bank Polska S.A. PLN
7 700 Dresdner Bank Polska S.A. PLN
Wartość
na dzień
30.06.2005
w walucie
sprawozdania
finansowego
w tys.

II. ŚREDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM
POZIOM ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
Waluta
UTRZYMYWANYCH
W CELU ZASPOKOJENIA
BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
7 946
10 606 PLN
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Wartość na dzień
31.12.2004
w danej walucie
w tys.

28
1 418

Wartość na dzień
31.12.2004
w walucie
sprawozdania
finansowego
w tys.
1 447
28
1 418

Wartość na dzień
31.12.2004
w danej walucie
w tys.

Wartość na dzień
31.12.2004
w walucie
sprawozdania
finansowego
w tys.

1 447

1 447
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
Nota 5 - Ryzyka
1.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale w kategorie bilansowe, w tym:
a)

wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy
procentowej
Ryzyko wartości godziwej wynikające ze stopy procentowej związane jest z istnieniem
odwrotnej zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych a wartością zerokuponowych papierów dłużnych, obligacji ze stałym kuponem lub wartością instrumentów
dłużnych określonych w § 25 1.2 rozporządzenia z dnia 8 października w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych z kuponem opartym
na stopie procentowej.
Kategoria bilansowa
Obligacje zerokuponowe Skarbu Państwa
Bony skarbowe
Certyfikaty depozytowe
Instrumenty dłużne określone w § 25 1.2 Rozporządzenia
RAZEM:

b)

Udział w aktywach
Funduszu
3,32%
26,72%
2,72%
14,65%
47,41%

wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów środków pieniężnych wynikające ze stopy procentowej związane
jest z istnieniem zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych a wielkością przepływów finansowych (kuponów) wynikających z faktu posiadania zmiennokuponowych
papierów dłużnych.
Kategoria bilansowa
Obligacje zmiennokuponowe Skarbu Państwa
Obligacje zmiennokuponowe przedsiębiorstw
Listy zastawne
Instrumenty dłużne określone w § 25 1.2 Rozporządzenia
RAZEM:

2.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a)

funduszu

Udział w aktywach
Funduszu
3,49%
39,30%
4,17%
14,65%
61,61%
ryzykiem

kredytowym,

kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy
czym w opisie nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń.
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem kredytowym określony
jest przez procentowy udział papierów dłużnych przedsiębiorstw, depozytów bankowych, transakcji sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back) oraz transakcji
na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
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Na poziom ryzyka kredytowego decydujący wpływ ma kondycja finansowa emitentów
papierów wartosciowych, banków przyjmujących depozyty oraz kontrahentów
w transakcjach, w których druga strona przyjmuje na siebie pewne zobowiązania finansowe. Sytuacja finansowa powyższych podmiotów może być oceniana na podstawie
przyznanych im, przez instytucje wyspecjalizowane w tego rodzaju działalności, ratingów kredytowych. W przypadku funduszu DWS Polska FIO Płynna Lokata wszystkie
podmioty (emitenci, banki, kontrahenci) posiadają ratingi na poziomie inwestycyjnym
(„Investment Grade”), tzn. min BBB- wg. Agencji Standard&Poors.
Wartość
w tys. PLN
82 293
6 059
7 700
96 052

Kategoria bilansowa
Obligacje przedsiębiorstw
Listy zastawne
Depozyty bankowe
RAZEM:
b)

wskazanie istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat
Kategoria bilansowa
Obligacje przedsiębiorstw

3.

Udział
w aktywach
56,80%
4,17%
5,32%
66,29%

Udział w aktywach
Funduszu przekraczający
20%
56,80%

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem
przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym określony jest
przez procentowy udział aktywów (papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o pozycję walutową uzyskaną przez użycie instrumentów pochodnych w aktywach netto
funduszu.

W okresie sprawozdawczym Fundusz nie lokował swoich aktywów w aktywa nominowane
w walutach obcych.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK
(STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT
1. Składniki lokat notowane na aktywnym
rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym
rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
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Wartość zrealizowanego zysku (straty)
ze zbycia lokat w tys.

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego
zysku z wyceny
aktywów w tys.

-1 341

56

-1 341

56

-1

1 319

-1

1 319
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - KOSZTY FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
II. WYNAGRODZENIE DLA
TOWARZYSTWA
Część stała wynagrodzenia

Wartość za okres Wartość za okres Wartość za okres
od 01.01.2005
od 01.01.2004
od 01.01.2004
do 30.06.2005
do 31.12.2004
do 30.06.2004
790
2 797
1 475

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE
30.06.2005 31.12.2004 31.12.2003
O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Wartość aktywów netto na koniec roku
144 884
165 213
196 584
obrotowego
II. Wartość aktywów netto na jednostkę
169,66
165,83
158,80
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Wartość aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku
169,66
165,83
158,80
obrotowego
KATEGORIA A
169,66
165,83
KATEGORIA I
169,61
-

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PŁYNNA LOKATA

DODATKOWE
INFORMACJE
FINANSOWEGO
1.

I

OBJAŚNIENIA

DO

SPRAWOZDANIA

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH,
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym
za bieżący okres.
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2.

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO
BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

DNIU

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2005 roku nie wystąpiły
takie zdarzenie, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.
3.

ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI
W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZĄDZONYMI
I
OPUBLIKOWANYMI
SPRAWOZDANIAMI
FINANSOWYMI
Z powodu wprowadzenia do stosowania od dnia 1 stycznia 2005 roku zmian w szczególnych zasadach rachunkowości, Fundusz dokonał przekształcenia finansowych danych porównywalnych ujawnionych w uprzednio sporządzonych i opublikowanych sprawozdaniach
na dzień 30 czerwca 2004 roku oraz 31 grudnia 2004 roku. W poniżej zamieszczonej tabeli
w sposób szczegółowy przedstawiono przekształcone dane finansowe.

Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku
Przed przekształceniem
31.12.2004

Po przekształceniu
31.12.2004

I. Aktywa
1. Lokaty
1.1 Papiery
wartościowe
3. Należności
3.1 Z tytułu zbytych
jednostek
uczestnictwa
3.2 Odsetki

165 809
163 105
163 105

III. Aktywa netto

165 213

1 258
91
1167

I. Aktywa
2. Należności
4. Składniki lokat notowane
na aktywnym rynku,
w tym:
dłużne papiery
wartościowe
5. Składniki lokat
nienotowane
na aktywnym rynku,
w tym:
dłużne papiery
wartościowe
III. Aktywa netto

165 809
91
0
0
164 272
164 272
165 213

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku oraz za okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku.
Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku:
Przed przekształceniem
01.01.2004
31.12.2004
I. Przychody z lokat
11 343
1. Odsetki
7 726
2. Odpis dyskonta
3 617
II. Koszty operacyjne
3 283
3. Amortyzacja premii
433
IV. Koszty operacyjne netto
3 283
VII.Wynik z operacji
8 362

I.

Po przekształceniem
01.01.2004
31.12.2004
Przychody z lokat
10 910
2. Przychody odsetkowe
10 910

II. Koszty funduszu

2 850

IV. Koszty funduszu netto
VII.Wynik z operacji

2 850
8 362

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku

I.

Przychody z lokat
1. Odsetki
2. Odpis dyskonta

Przed przekształceniem
01.01.2004
30.06.2004
5 790
4 058
1 732
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I.

Po przekształceniem
01.01.2004
30.06.2004
Przychody z lokat
5 575
2. Przychody odsetkowe
5 575
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II. Koszty operacyjne
3. Amortyzacja premii
IV. Koszty operacyjne netto
VII.Wynik z operacji

1 710
215
1 710
4 280

II. Koszty funduszu

1 495

IV. Koszty funduszu netto
VII. Wynik z operacji

1 495
4 280

Zgodnie z nowymi przepisami fundusze inwestycyjne otwarte nie mają obowiązku sporządzania
Rachunku Przepływów Pieniężnych.
4.

5.

DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ
WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJATKOWĄ
I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ FUNDUSZU.
a)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki informowania uczestników
o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.

b)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.

c)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji
zawieranych przez Fundusz.

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności Funduszu.

6.

INNE INFORMACJE
W okresie sprawozdawczym Fundusz zbył, po raz pierwszy jednostki uczestnictwa kategorii
I. Jednostki te zostały zbyte w dniu 12 maja 2005 roku po cenie 168,16 zł.
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OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 pkt. l) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Płynna Lokata - (zwanego dalej Funduszem) oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych, jak też pożytków z nich wynikających przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres
od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.
Piotr Zaczek
Prokurent

Bożena Osak
Pełnomocnik

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2005 r.
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DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Zabezpieczenia Emerytalnego

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
OBEJMUJĄCEGO OKRES
OD DNIA 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU

Dla Akcjonariusza DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego sprawozdania finansowego DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zabezpieczenia Emerytalnego z siedzibą
w Warszawie, AL Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, na które składa się: wprowadzenie
do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku
o wartości 283.438 tys. złotych, bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku, który
wykazuje aktywa netto i kapitały na sumę 338.085 tys. ziotych, rachunek wyniku z operacji
za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujący dodatni
wynik z operacji w kwocie 7.466 tys. złotych, zestawienie zmian w aktywach netto za okres
od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujące zmniejszenie aktywów
netto o kwotę 10.334 tys. złotych oraz noty objaśniające i informacja dodatkowa.
Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny
za prawidłowość i rzetelność powyższego śródrocznego sprawozdania finansowego,
sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2002 roku, nr. 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. nr 231, poz. 2318). Naszym zadaniem było, w oparciu o przeprowadzony
przegląd, sporządzenie raportu z przeglądu.
śródrocznego
sprawozdania
finansowego
przeprowadziliśmy
stosownie
Przegląd
do postanowień Międzynarodowego Standardu o Przeglądach 2410 Przegląd śródrocznych
informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki oraz
normy nr 4 wykonywania zawodu biegłego rewidenta Ogólne zasady dokonywania przeglądu
sprawozdań finansowych, wydanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, Przegląd
śródrocznego sprawozdania finansowego obejmuje wykorzystanie informacji uzyskanych

173

Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zabezpieczenia Emerytalnego
w szczególności od osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość Funduszu oraz zastosowanie
procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Zakres i metoda przeglądu istotnie różni się
od zakresu badania przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowych
Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych i nie pozwala na uzyskanie pewności,
że wszystkie istotne nieprawidłowości zostały zidentyfikowane, jak ma to miejsce w przypadku
pełnego zakresu badania. Dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym śródrocznym
sprawozdaniu finansowym.
Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iż załączone
śródroczne sprawozdanie finansowe, nie przedstawia prawidłowo oraz rzetelnie, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacji majątkowej i finansowej DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Zabezpieczenia Emerytalnego na dzień 30 czerwca 2005 roku oraz wyniku z operacji
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku zgodnie z zasadami rachunkowości
określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku,
nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych najej podstawie przepisów
wykonawczych.
Do sprawozdania finansowego dołączono List DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu oraz Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
Biegły rewident nr 9941/7390
Bożena Graczyk,
Członek Zarządu

Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku.
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Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Dyrektor
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2318} Zarząd DWS Polska TFI S.A. przedstawia
półroczne sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zabezpieczenia Emerytalnego, które obejmuje:
1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2.

Zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku,

3.

Bilans funduszu sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku wykazujący aktywa netto
i kapitały w wysokości 338 085 tys. złotych.

4.

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku
wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 7 466 tys. złotych.

5.

Zestawienie zmian w aktywach netto z okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005
roku.

6.

Noty objaśniające

7.

Informację dodatkową.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes Zarządu

Joanna Sworowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości
Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku
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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU

Wprowadzenie
Zestawienie lokat, w tym:
Tabela główna
Tabele uzupełniające, w tym:
Akcje,
Warranty subskrypcyjne,
Prawa do akcji,
Prawa poboru,
Kwity depozytowe,
Listy zastawne,
Dłużne papiery wartościowe,
Instrumenty pochodne,
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne,
Tytuły uczestnictwa,
Wierzytelności,
Weksle,
Depozyty,
Waluty,
Nieruchomości,
Statki morskie,
Inne,

nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy

Tabele dodatkowe, w tym:
Gwarantowane składniki lokat,
nie dotyczy
Instrumenty rynku pieniężnego,
nie dotyczy
Grupy kapitałowe,
Składniki lokat od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy,
nie dotyczy
Papiery wartościowe emitowane przez instytucje finansowe, których członkiem
jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z Państw należących do OECD,
nie dotyczy
Bilans,
Rachunek wyniku z operacji,
Zestawienie zmian w aktywach netto,
Noty objaśniające, w tym:
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota

1
2
3
4
5
6
7

–
–
–
–
–
–
–

Polityka rachunkowości,
Należności funduszu,
Zobowiązania funduszu,
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
Ryzyka,
Instrumenty pochodne,
nie dotyczy
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu lub drugiej strony do odkupu,
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Nota
Nota
Nota
Nota
Nota

8 – Kredyty i pożyczki,
9 – Waluty i różnice kursowe,
10 – Dochody i ich dystrybucja,
11 – Koszty Funduszu,
11 – Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa

Informacja dodatkowa
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 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 Wartościowych i Giełd wydała decyzję nr DFN-409/1129/99 o utworzeniu DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zabezpieczenia Emerytalnego.
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny w Rejestrowym Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu
25 sierpnia 1999 roku pod numerem RFj 32.
Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu.
Od momentu rozpoczęcia działalności do 13 czerwca 2005 roku Fundusz stosował politykę inwestycyjną zgodną z zasadami obowiązującymi dla Otwartych Funduszy Emerytalnych. Z dniem
ogłoszenia zmian w Statucie tj. 14 czerwca 2005 roku Fundusz odstąpił od stosowania powyższych zasad.
U podłoża wyboru uprzednio stosowanych zasad było założenie, że jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego politykę inwestycyjną zgodną z zasadami obowiązującymi dla Otwartych Funduszy Emerytalnych będą oferowane głównie w ramach programów
emerytalnych aranżowanych przez pracodawców.
Ze względu na fakt, że przepisy dotyczące polityki inwestycyjnej OFE są mniej elastyczne niż
przepisy dotyczące polityki inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych, a Fundusz był postrzegany
tak samo jak pozostałe fundusze stabilnego wzrostu, utrzymanie dotychczasowej polityki inwestycyjnej ograniczałoby możliwości inwestycyjne, zwłaszcza na tle funduszy stabilnego wzrostu.
Mając powyższe na uwadze w dniu 14 czerwca 2005 roku zmieniono założenia polityki inwestycyjnej Funduszu Zabezpieczenia Emerytalnego.
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Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i Statutem Fundusz może lokować aktywa w:
1.
Papiery wartościowe,
2.
Instrumenty rynku pieniężnego,
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:
1.

Nie mniej niż 60% Aktywów Netto Funduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe,
depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych
o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem pkt.2 poniżej będzie zawierał się w przedziale
od 5% do 40% wartości Aktywów Netto Funduszu.

2.

W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego, powodującego kryzys systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenie bilansu płatniczego, jak również zjawisko paniki giełdowej w państwach lub regionach, w których Fundusz dokonuje lokat, związanego w szczególności z gwałtownym spadkiem produkcji przemysłowej, dochodu narodowego, zatrudnienia, kurczenia się możliwości zbytu, spadku cen, obniżania się
dochodów realnych i poziomu życia-limit, o którym mowa w pkt.1 nie obowiązuje w zakresie dotyczącym akcji i innych instrumentów opartych o akcje. W takim przypadku Aktywa
Funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, będą lokowane w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym.

3.

Przy doborze lokat Fundusz zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, brał
będzie pod uwagę następujące kryteria:
a.
W odniesieniu do wszystkich lokat:
i. Ocena perspektyw ekonomicznych emitenta, przy szczególnym uwzględnieniu
spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, branży, produktów, polityki
wypłat dywidend i wzrostu wyników finansowych,
ii. Kształtowanie się głównych wskaźników aktywności gospodarczej, stabilności
cenowej i poziomu stóp procentowych, z uwzględnieniem wpływu tych parametrów na zachowanie się cen instrumentów finansowych,
iii. Ocena możliwości wzrostu lub ryzyka spadku ceny papieru wartościowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny,
iv. Płynność dokonywanej lokaty w tym relacji do płynności innych lokat Funduszu,
v. Możliwość zabezpieczenia lokaty pod względem ryzyka utraty jej wartości,
vi. Ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
vii. Spełnienie zasady dywersyfikacji lokat,
b.

Przy zawieraniu umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, Fundusz będzie się kierował:
i. Rodzajem instrumentu bazowego,
ii. Stosunkiem ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do jego ceny rynkowej,
iii. Płynnością instrumentu pochodnego,
iv. Terminem wygaśnięcia(rozliczenia) instrumentu pochodnego,
v. Sposobem rozliczenia instrumentu pochodnego,
vi. Oceną perspektyw zmian wartości instrumentu bazowego,
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vii. Spodziewanym kształtowaniem się różnicy pomiędzy wycena rynkową instrumentu pochodnego a wartością instrumentu bazowego,
viii. Wiarygodnością finansową strony umowy.
Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają 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 Funduszy 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 sądzie w dniu 6 sierpnia 1998 roku.
DWS Polska TFI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000065346.
Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service GmbH z siedzibą
we Frankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Do dnia 1 kwietnia 2003 poprzednia nazwa Akcjonariusza brzmiała Deutsche Asset
Management Europe GmbH.
Kapitał akcyjny DWS Polska TFI S.A. na dzień sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosi 25 000 000,00 PLN i dzieli się
na 2 500 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 PLN każda.

3) OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY
Prezentowane sprawozdanie
do 30 czerwca 2005 roku.

finansowe

obejmuje

okres

sprawozdawczy

od

1

stycznia

Dniem bilansowym jest 30.06.2005 roku.
Sprawozdanie obejmuje następujące dane porównywalne:
a)
Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
b)
Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku i okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku
c)
Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2004 roku

4) KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
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Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu.

5) BIEGŁY REWIDENT
Biegły Rewidentem, który dokonał przeglądu prezentowanego sprawozdania finansowego DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zabezpieczenia Emerytalnego obejmujące pierwsze
półrocze 2005 roku jest KPMG Audyt sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51

6) CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ZBYWANYCH PRZEZ
FUNDUSZ
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A,I i P. Poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa różnią się wysokością wynagrodzenia za zarządzanie
Funduszem, pobieranego przez Towarzystwo oraz podmiotami uprawnionymi do nabywania Jednostek Uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe.
Jednostki uczestnictwa kategorii A są zbywane przez Fundusz osobom fizycznym, osobom
prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym
jak i zagranicznym, które mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania
i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 2,5% średniej Wartości
Aktywów Netto Funduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku.
Fundusz może wypłacać Uczestnikom Funduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii
A Świadczenie, o którym mowa w art. 10 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 4% wpłaty
na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A
nie jest pobierana opłata manipulacyjna.
Jednostki uczestnictwa kategorii I są zbywane przez Fundusz osobom, które zawarły z Funduszem umowę o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), przy czym Jednostki
Uczestnictwa kategorii I są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach IKE, jeżeli
umowa o prowadzenie IKE to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 2,25% średniej Wartości Aktywów
Netto Funduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I w skali roku. Przy zbyciu
Jednostek Uczestnictwa kategorii I może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie
wyższej niż 4% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii I. Przy odkupywaniu Jednostek
Uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana żadna opłata, za wyjątkiem opłaty karnej określonej
w Regulaminie IKE za zerwanie Umowy o prowadzenie IKE przed upływem 12 miesięcy od daty
jej zawarcia. Opłata karna nie może być wyższa niż 5% wypłacanych środków.
Jednostki uczestnictwa kategorii P są zbywane przez Fundusz uczestnikom Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) i Zakładowych Programów Systematycznego Oszczędzania (ZPSO),
w ramach, których środki są gromadzone w Funduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, jeżeli umowa pomiędzy Funduszem i pracodawcą to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1,5% średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej 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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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

SKŁADNIKI LOKAT
Akcje
Prawa do akcji
Prawa poboru
Dłużne papiery wartościowe

Wartość według
ceny nabycia
w tys.
60 516
5 510
0
208 271

30.06.2005
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
64 852
5 567
13
213 006

Procentowy
udział w aktywach ogółem
17,93
1,54
0,00
58,90

Wartość według
ceny nabycia
w tys.
72 601
3 686
233 927

31.12.2004
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
81 912
3 464
238 648

Procentowy
udział w aktywach ogółem
22,83
0,97
66,48

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
ZESTAWIENIE LOKAT
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU

DŁUŻNE PAPIERY
WARTOŚCIOWE

Rodzaj rynku

Dopuszczone do publicznego obrotu:
O terminie wykupu
do 1 roku:
Obligacje
AKTYWNY RYNEK
OK0406
NIEREGULOWANY

Nazwa rynku

MTS POLAND

Emitent

SKARB PAŃSTWA

Kraj siedziby
emitenta

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

182

Termin
wykupu

2006-04-12

Warunki oprocentowania

-

Wartość
nominalna

5 000

Liczba

Wartość
według
ceny
nabycia
w tys.

Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy
w tys.

Procentowy
udział w
aktywach
ogółem

97 455

208 271

213 006

58,90

15 600

107 782

109 003

30,14

5 000

4 383

4 829

1,34

5 000

4 383

4 829

1,34
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Bony skarbowe
BON SKARBOWY
13.07.2005
BON SKARBOWY
31.08.2005
BON SKARBOWY
05.10.2005
BON SKARBOWY
23.11.2005
BON SKARBOWY
19.04.2006
BON SKARBOWY
17.05.2006
O terminie wykupu
Obligacje

NIENOTOWANY
NA AKTYWNYM
RYNKU
NIENOTOWANY
NA AKTYWNYM
RYNKU
NIENOTOWANY
NA AKTYWNYM
RYNKU
NIENOTOWANY
NA AKTYWNYM
RYNKU
NIENOTOWANY
NA AKTYWNYM
RYNKU
NIENOTOWANY
NA AKTYWNYM
RYNKU
powyżej 1 roku:

OK0806
PS1106
PS0507
PS0608
ASSET REPACKAGING
TRUST BV SERIES 80
DZ0109
DS0509
PS0310
DS1110

AKTYWNY RYNEK
NIEREGULOWANY
AKTYWNY RYNEK
NIEREGULOWANY
AKTYWNY RYNEK
NIEREGULOWANY
AKTYWNY RYNEK
NIEREGULOWANY
NIENOTOWANY
NA AKTYWNYM
RYNKU
AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK
NIEREGULOWANY
AKTYWNY RYNEK
NIEREGULOWANY
AKTYWNY RYNEK
NIEREGULOWANY

10 600

103 399

104 174

28,81

20 000

2 000

19 779

19 962

5,52

-

15 000

1 500

14 730

14 867

4,11

2005-10-05

-

20 000

2 000

19 546

19 726

5,45

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2005-11-23

-

31 000

3 100

30 089

30 364

8,40

SKARB PAŃSTWA

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2006-04-19

-

10 000

1 000

9 644

9 644

2,67

SKARB PAŃSTWA

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2006-05-17

-

10 000

1 000

9 611

9 611

2,66

81 855
81 855

100 489
100 489

104 003
104 003

28,76
28,76

SKARB PAŃSTWA

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2005-07-13

-

SKARB PAŃSTWA

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2005-08-31

SKARB PAŃSTWA

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

SKARB PAŃSTWA

MTS POLAND

SKARB PAŃSTWA

MTS POLAND

SKARB PAŃSTWA

MTS POLAND

SKARB PAŃSTWA

MTS POLAND

SKARB PAŃSTWA

RZECZPOSPOLITA
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2006-08-12

-

5 000

5 000

4 263

4 759

1,32

2006-11-12

8,50

5 000

5 000

5 699

5 520

1,53

2007-05-12

8,50

10 000

10 000

10 355

10 809

2,99

2008-06-24

5,75

20 000

20 000

20 101

20 669

5,72

ASSER
REPACKIAGING
TRUST B.V.

HOLANDIA

2008-12-10

5,99

17 500

35

18 162

17 681

4,89

GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZWIE

SKARB PAŃSTWA

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2009-01-18

7,73

4 820

4 820

5 044

5 187

1,43

MTS POLAND

SKARB PAŃSTWA

2009-05-24

6,00

4 000

4 000

3 963

4 220

1,17

MTS POLAND

SKARB PAŃSTWA

2010-03-24

5,75

10 000

10 000

10 028

10 635

2,94

MTS POLAND

SKARB PAŃSTWA

2010-11-24

6,00

8 000

8 000

8 212

8 820

2,44

SKARB PAŃSTWA

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2011-11-24

7,09

10 000

10 000

10 196

10 399

2,88

SKARB PAŃSTWA

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2013-10-24

6,00

5 000

5 000

4 466

5 304

1,47

DZ1111

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZWIE

DS1013

AKTYWNY RYNEK
NIEREGULOWANY

MTS POLAND

RZECZPOSPOLITA
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU

AKCJE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Dopuszczone do publicznego obrotu
AGORA S.A.

BANK BPH S.A.

BANK PEKAO S.A.

BANK PKO BP S.A
BANK ZACHODNI
WBK S.A.
CERAMIKA NOWA
GALA S.A.
COMPUTERLAND
S.A.

Liczba

Kraj siedziby
emitenta

4 360 833
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY

GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

Wartość
Wartość
według wyceny
według ceny
na dzień bilannabycia w tys.
sowy w tys.

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem

60 516

64 852

17,93

30 052

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 332

1 926

0,53

5 301

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2 540

2 995

0,83

10 476

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 022

1 493

0,41

133 043

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2 984

3 605

1,00

16 369

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 342

1 735

0,48

267 727

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 692

1 713

0,47

19 152

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2 022

1 722

0,48
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AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
ELDORADO S.A.
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
HUTMEN S.A.
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
HYDROBUDOWA
RYNEK
ŚLĄSK S.A.
REGULOWANY
AKTYWNY
ING BANK ŚLĄSKI
RYNEK
S.A.
REGULOWANY
AKTYWNY
KGHM S.A.
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
MONDI S.A.
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
NETIA S.A.
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
ODLEWNIE POLSKIE
RYNEK
S.A.
REGULOWANY
AKTYWNY
OPOCZNO S.A.
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
PBG S.A.
RYNEK
REGULOWANY
DWORY S.A.

GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

51 121

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 891

1 845

0,51

50 134

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 222

1 504

0,42

112 921

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 555

2 315

0,64

66 500

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

3 778

4 030

1,11

7 000

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2 977

3 049

0,84

71 218

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2 006

2 400

0,66

34 861

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 788

1 621

0,45

621 311

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2 558

2 541

0,70

896 683

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

3 056

3 098

0,86

59 702

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

3 284

3 272

0,90

50 000

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 600

2 730

0,75
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AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
POLCOLORIT S.A.
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
PROKOM S.A.
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
SOFTBANK S.A.
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
TELEKOMUNIKACJA
RYNEK
POLSKA S.A.
REGULOWANY
AKTYWNY
TVN S.A.
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
VISTULA S.A.
RYNEK
REGULOWANY
AKTYWNY
WISTIL S.A.
RYNEK
REGULOWANY
PKN ORLEN S.A.

GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

28 255

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 050

1 404

0,39

1 396 320

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

5 928

4 119

1,14

26 425

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

2 896

2 547

0,70

68 705

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 749

1 821

0,50

254 838

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

4 499

5 199

1,44

25 000

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

1 025

1 220

0,34

41 955

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

692

1 322

0,37

15 764

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

4 028

3 626

1,00
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
ZESTAWIENIE LOKAT
PRAWA DO AKCJI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU

PRAWA
DO AKCJI

PDA LOTOS S.A.

Rodzaj rynku

AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY

Nazwa rynku

Liczba

GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH 190 000
W WARSZAWIE

Kraj siedziby
emitenta

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

Wartość
według ceny
nabycia w tys.

Wartość
według wyceny na dzień
bilansowy
w tys.

5 510

5 567

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem
1,54

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
ZESTAWIENIE LOKAT
PRAWA POBORU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU

PRAWA POBORU

Rodzaj rynku

Dopuszczone
do publicznego obrotu
SOFTBANK S.A.
SERIA T

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby
emitenta

76 395
NIENOTOWANE
NA AKTYWNYM
RYNKU

76 395
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RZECZPOSPOLITA
POLSKA

Wartość
według ceny
nabycia w tys.

Wartość
według
wyceny
na dzień bilansowy
w tys.

0

13

0

0

13

0

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
ZESTAWIENIE LOKAT
GRUPY KAPITAŁOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 98 USTAWY
GRUPA PROKOM

Wartość według wyceny
na dzień bilansowy w tys.
4 381

Procentowy udział
w aktywach ogółem
1,21

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
BILANS
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
BILANS
Aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wplacony -kategoria A
Kapitał wplacony -kategoria I
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Kapitał wyplacony -kategoria A
Kapitał wyplacony -kategoria I
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat
netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk
(strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny
nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
(IV+V+/-VI)
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30.06.2005
361 631
32 781
3 797
41 610
161 570
91 151
121 868
121 855
5
23 546
338 085
289 504
457 847
457 824
23
-168 343
-168 343
0
39 523

31.12.2004
358 821
33 825
972
11 386
152 326
66 950
160 312
160 312

16 586

10 912

22 937

19 544

9 058

10 659

338 085

348 419

10
348
307
373
373

402
419
304
698
693
5
-66 394
-66 394
0
30 456
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Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I

Kategorie jednostek uczestnictwa

KATEGORIA A
KATEGORIA I

18 909 260,874 19 917 348,370
17,88
17,49
Liczba na dzień
Liczba na dzień
30.06.2005
31.12.2004
18 907 961,076 19 917 053,323
1 299,798
295,047
Wartość
aktywów netto
na jednostkę
uczestnictwa
na dzień
31.12.2004
17,88
17,90

Wartość
aktywów netto
na jednostkę
uczestnictwa
na dzień
31.12.2004
17,49
17,50

Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tysiącach zł, z wyjątkiem wyniku operacji przypadającego na jednostkę 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
Pozostałe, w tym
Koszty świadczeń
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:
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty)
z wyceny lokat, w tym:
Wynik z operacji
Wynik z operacji na przypadający na jednostkę
uczestnictwa (w zł)
KATEGORIA A
KATEGORIA I
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01.01.2005 – 01.01.2004 – 01.01.2004 –
30.06.2005
31.12.2004
30.06.2004
9 209
9 506
3 140
1 113
441
272
8 096
9 065
2 868
3 535
3 965
1 447
3 481
3 896
1 426
0
13
12
54
56
9
42
38
1
0
0
0
3 535
3 965
1 447
5 674
5 541
1 693
1 792
20 389
9 099
3 393

13 614

7 797

-1 601

6 775

1 302

7 466

25 930

10 792

0,39

1,30

1,00

0,39
0,47

1,30
0,00

1,00
-
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Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją
dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość 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 (powiększenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
KATEGORIA A
KATEGORIA I
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału
z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
KATEGORIA A
KATEGORIA I
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Wartość aktywów netto na koniec okresu
sprawozdawczego
Średnia wartość aktywów netto w okresie
sprawozdawczym
KATEGORIA A
KATEGORIA I
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I
saldo zmian
KATEGORIA A
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01.01.2005 –
01.01.2004 –
30.06.2005
31.12.2004
348 419

123 279

7 466
5 674
3 393

25 930
5 541
13 614

-1 601

6 775

7 466

25 930

-17 800

199 210

84 149

248 272

84 131
18

248 267
5

-101 949

-49 062

-101 949
0
-10 334

-49 062
0
225 140

338 085

348 419

355 131

197 288

355 115
16

197 288
-

4 792 943,075
4 791 938,324
1 004,751
5 801 030,571
5 801 030,571
0,000
-1 008 087,496
-1 009 092,247

14 816 307,046
14 816 011,999
295,047
2 951 262,435
2 951 262,435
0,000
11 865 044,611
11 864 749,564
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KATEGORIA I
1 004,751
Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku
18 909 260,874 19
działalności funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
28 901 570,414 24
KATEGORIA A
28 900 270,616 24
KATEGORIA I
1 299,798
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
9 992 309,540 4
KATEGORIA A
9 992 309,540 4
KATEGORIA I
0,000
saldo zmian
18 909 260,874 19
KATEGORIA A
18 907 961,076 19
KATEGORIA I
1 299,798
Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
17,49
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
KATEGORIA A
17,49
KATEGORIA I
17,50
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
17,88
na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
KATEGORIA A
17,88
KATEGORIA I
17,90
procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę
4,50%
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
4,50%
KATEGORIA I
4,61%
minimalna wartość aktywów netto na jednostkę
17,19
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
17,19
KATEGORIA I
17,20
data wyceny kategorii A
21.01.2005
data wyceny kategorii I
21.01.2005
maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę
17,88
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
17,88
KATEGORIA I
17,90
data wyceny kategorii A
30.06.2005
data wyceny kategorii I
30.06.2005
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według
17,88
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
17,88
KATEGORIA I
17,90
data wyceny kategorii A
30.06.2005
data wyceny kategorii I
30.06.2005
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
1,98%
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295,047
917 348,370
108 627,339
108 332,292
295,047
191 278,969
191 278,969
0,000
917 348,370
917 053,323
295,047
15,31
15,31
17,49
17,49
17,50
14,28%
14,28%
15,31
15,31
17,43
02.01.2004
23.12.2004
17,49
17,49
17,50
31.12.2004
31.12.2004
17,49
17,49
17,49
31.12.2004
31.12.2004
1,95%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

NOTA NR.1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
1) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Półroczne sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2004
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2004 r,
nr. 231, poz. 2318).

Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i walucie polskiej.

2.

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane są w tys. złotych, za wyjątkiem
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

3.

Na dzień bilansowy ustala się wynik z operacji Funduszu, obejmujący:
a) Przychody z lokat netto – stanowiące różnicę pomiędzy przychodami z lokat i kosztami
Funduszu netto,
b) Zrealizowany zysk/stratę ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk/stratę z wyceny lokat.

4.

Na dzień bilansowy przyjmuje się metody wyceny stosowane w dniu wyceny.

5.

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 objaśniające,
g) Informację dodatkową,

6.

Sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2005 roku obejmuje następujące dane porównywalne:
a) Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
b) Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku i okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku,
c) Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
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Ujmowanie w księgach rachunkowych informacji i operacji dotyczących Funduszu
1.

Księgi Funduszu są prowadzone w walucie polskiej.

2.

Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego
dotyczą.

3.

Zapisy w księgach rachunkowych Funduszu dokonywane są na podstawie dowodów księgowych. Operacje dotyczące poszczególnych składników aktywów i pasywów Funduszu
ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.

4.

Nabycie albo zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych
Funduszu w dacie zawarcia umowy.

5.

Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Fundusz w dniu wyceny po momencie wyceny
tj. godz. 12:00, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji
w momencie wyceny ujmuje się w dacie zawarcia umowy, ale uwzględnia w najbliższej
wycenie aktywów Funduszu i ustaleniu jego zobowiązań.

6.

Nabyte składniki portfela lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu według ceny
nabycia, obejmującej prowizję maklerską. Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje
się według wartości równej zeru.

7.

Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje się w cenie nabycia wynikającej z ceny nabycia tych składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub
otrzymanych przychodów pieniężnych.

8.

Dłużne papiery wartościowe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej łącznie ze skumulowanymi odsetkami.

9.

Zysk lub stratę ze zbycia składników lokat Funduszu wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny
nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysokości
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
najwyższej bieżącej wartości księgowej.

10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje pożyczek papierów wartościowych są wyłączone spod zasady określonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika
lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika lokat.
12. Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach
rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest
kurs nieuwzględniający tego prawa poboru.
13. Należną dywidendę a akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzględniający tego prawa do dywidendy.
14. Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo
do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się
w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw.
15. Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także
w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Funduszu.
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16. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień, w którym Fundusz zbył bądź odkupił jednostki uczestnictwa. Na potrzeby określenia
Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w określonym Dniu Wyceny nie
uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych
z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupu następuje zgodnie z metodą
FIFO.
18. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
19. Przychody z lokat obejmują w szczególności odsetki, oraz dodatnie saldo różnic kursowych
powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
21. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
22. Koszty Funduszu obejmują w szczególności ujemne saldo różnic kursowych powstałe
w związku z wyceną środków pieniężnych, należności, oraz zobowiązań w walutach obcych, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek a także koszty limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej. W przypadku
kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu
kosztów operacyjnych zmniejszają naliczoną rezerwę. Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
24. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
25. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym
Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasadą opisaną
w punkcie 16.

Wycena aktywów i pasywów Funduszu
1.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, który przypada w dniu,
w którym odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

2.

Aktywa Funduszu wycenia się a zobowiązania Funduszu ustala się w dniu wyceny oraz
na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.

3.

Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych, listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania
mające siedzibę za granicą wyznacza się w oparciu o ostatnie, dostępne kursy o godz.
12.00 w Dniu Wyceny, w następujący sposób:
a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena
aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia,
a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stano-
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b)

c)

wiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość
z Dnia Wyceny;
jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji - według
ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, z zastrzeżeniem,
że gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo
wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość;
jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej,
ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie
z pkt. 4

4.

W celu wiarygodnego oszacowania wartości godziwej Fundusz stosuje następujące powszechnie uznane metody estymacji, w szczególności:
a) Oszacowanie na podstawie ostatnich dostępnych ofert kupna i sprzedaży, przy czym
nie jest możliwe oparcie się wyłącznie na ofertach sprzedaży,
b) Oszacowanie na podstawie ceny nieróżniącego się istotnie składnika lokat, ogłoszonej
na aktywnym rynku;
c) Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i porównania z emitentami
o zbliżonym profilu, których instrumenty finansowe są notowane na aktywnym rynku,
d) Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem prognozowanych przepływów generowanych przez emitenta oraz wartości rezydualnej,
e) Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.

5.

Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach aktywnych jest rynek,
na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest dokonywany na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

6.

Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala się:
a) akcji - według wartości godziwej, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ
na tę wartość, w szczególności w oparciu o analizę sytuacji finansowej spółki i porównanie ze spółkami o zbliżonym profilu, których akcje są notowane na rynku aktywnym,
b) praw do akcji - w oparciu o ostatnią cenę, po jakiej nabywano papiery wartościowe
na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość rynkową prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa,
a w przypadku, gdy zostały określone i podane do publicznej wiadomości różne ceny
emisyjne, w oparciu o średnią cenę nabycia ważoną liczbą nabytych papierów wartościowych, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową,
c) praw poboru - według wartości teoretycznej,
d) weksle, wierzytelności pieniężne, listy zastawne i inne dłużne papiery wartościowe,
w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio
do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu,
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e)

f)

g)

h)

instrumenty pochodne oparte o stopy procentowe lub kursy waluty oraz papiery wartościowe z wbudowanymi instrumentami pochodnymi tego rodzaju – według modeli wyceny, z uwzględnieniem bieżącej i oczekiwanej wartości instrumentów, o które jest
oparty dany instrument pochodny,
opcje – według wartości godziwej, z uwzględnieniem typu instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu pozostałego do wygaśnięcia opcji, w tym w oparciu o wycenę dostarczaną przez wystawcę opcji, dokonywaną według uznanych metod, takich
jak Monte Carlo, zmodyfikowany model Black’a Scholes’a,
kontrakty terminowe – według stanu rozliczeń kontrahentów wynikających z warunków zawartej umowy, z uwzględnieniem wyceny instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – według ostatniej
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat lub tytuł uczestnictwa
dostępnej o godz. 12.00 w Dniu Wyceny, z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na tę wartość, które nastąpiły w okresie od momentu ostatniej publikacji
tej wartości do Dnia Wyceny.

7.

W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.

8.

Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

9.

Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, ustala się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

10. Papiery wartościowe nabyte przez Fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
11. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu
do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty
różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Aktywa Funduszu oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub
ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie są notowane na aktywnym rynku - w walucie, w której są denominowane. Aktywa Funduszu
i jego zobowiązania wykazuje się w walucie polskiej, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wartość Aktywów Funduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do Euro.
13. Środki pieniężne oraz denominowane w złotych należności i zobowiązania wycenia się
w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień, o którym
mowa w pkt.3.

Ustalanie wartości aktywów netto funduszu
1.

W Dniu Wyceny aktywa funduszu wycenia się a zobowiązania ustala się według stanów
odpowiednio aktywów i zobowiązań oraz kursów, cen i wartości określonych w Momencie
Wyceny tj. o 12:00 z bieżącego Dnia Wyceny.
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2.

Wartość aktywów netto funduszu jest równa wartości wszystkich aktywów funduszu
w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowiązania funduszu w Dniu Wyceny.

3.

Wartość aktywów netto funduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w dniach, w których
odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

4.

Wartość aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa danej kategorii w Dniu Wyceny jest równa wartości aktywów netto przypadającą na daną kategorię jednostek uczestnictwa podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, ustaloną 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 Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii i wyznaczonej
zgodnie z zasadą opisaną, w pkt.4.

2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI
Z dniem 1 stycznia 2005 roku wprowadzono zmiany do stosowanych zasad rachunkowości Funduszu, związane z wejściem w życie rozporządzenia ministra finansów z dnia 8 października
2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2004
r, nr. 231, poz. 2318).
Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono zmiany w ujmowaniu operacji, w metodach wyceny
aktywów Funduszu oraz sposobie sporządzania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych.

Zmiany w ujmowaniu składników aktywów Funduszu:
1.

Sposób ujmowania transakcji nabycia i zbycia składników aktywów Funduszu
Od dnia 1 stycznia 2005 roku nabycie albo zbycie składników lokat przez fundusz ujmuje
się w księgach rachunkowych funduszu w dacie zawarcia umowy i uwzględnia w wycenie
aktywów funduszu i ustaleniu jego zobowiązań w tym samym Dniu Wyceny, po warunkiem
otrzymania potwierdzenia zawarcia transakcji do Momentu Wyceny tj.godz.12:00.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2004 roku moment zaewidencjonowania transakcji uzależniony był od rodzaju rynku, na którym Fundusz zawarł transakcję. Jedynie umowy zawarte na GPW w Warszawie, objęte systemem gwarantowania, mogły być
ewidencjonowana w księgach rachunkowych Funduszu w dniu jej zawarcia. Wszystkie pozostałe umowy dotyczące składników aktywów Funduszu ewidencjonowane były w dniu
ich rozliczenia. Znowelizowany sposób ujmowania transakcji pozwolił na ujawnianie wpływu
wszelkich zdarzeń i ryzyk związanych z nabywanymi i zbywanymi aktywami, niezwłocznie
po zawarciu umów, których przedmiotem są te aktywa.

2.

Ujmowanie transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży
Od dnia 1 stycznia 2005 roku ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu w Bilansie
w pozycji Należności lub Zobowiązania Funduszu łącznie z naliczonymi odsetkami. Przychody/ Koszty uzyskane w wyniku tego typu transakcji ujmowane są w Przychodach odsetkowych/Kosztach odsetkowych Funduszu. Zgodnie z zasadami uprzednio obowiązującymi papiery wartościowe nabyte bądź zbyte w wyniku tego typu transakcji ujmowane były jako
składniki lokat Funduszu w pozycji Lokaty Funduszu. Przychody bądź koszty z tytułu zawartych transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży ewidencjonowane
były w Przychodach z tytułu dyskonta/Kosztach z tytułu premii.

3.

Metody ujmowania dłużnych papierów wartościowych
Od dnia 1 stycznia 2005 roku wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona w stosunku do ich wartości nominalnej ujmowana jest łącznie z odsetkami naliczonymi od tych
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aktywów. W Przychodach z tytułu odsetek od dłużnych papierów wartościowych ewidencjonowane są odsetki kuponowe naliczone od papierów dłużnych wycenianych w wartości
godziwej oraz odsetki z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych
na aktywnym rynku metodą skorygowanej ceny nabycia. Zgodnie z obowiązującymi
do 31 grudnia 2004 roku przepisami wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona
w stosunku do ich wartości nominalnej oraz odsetki kuponowe ujmowane były odrębnie.
W Przychodach ewidencjonowane były odrębnie odsetki kuponowe oraz odpis dyskonta,
w Kosztach – amortyzacja premii.
4.

Zmiany w sposobie klasyfikowania składników lokat Funduszu
Nowe rozporządzenie wprowadziło zmiany w klasyfikacji składników lokat, w zależności
od rynku, na którym są notowane: z rynku zorganizowanego na rynek aktywny, będące
podstawą do wyboru metody wyceny tych składników.
Do 31 grudnia 2004 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundusz klasyfikował
składniki lokat na składniki notowane na rynku zorganizowanym i nienotowane na rynku
zorganizowanym. Wartość wszystkich składników lokat, które były dopuszczone do publicznych notowań na rynku zorganizowanym była ustalana według wartości godziwej.
Od 1 stycznia 2005 roku podstawą klasyfikacji składników lokat jest potwierdzenie ich notowań na rynku aktywnym. W przypadku tych składników lokat, które były do końca 2004
roku wyceniane w wartości godziwej, od 1 stycznia 2005 roku, z powodu braku wiarygodnego stwierdzenia ich notowań na rynku aktywnym, zmieniono zasady wyceny na metody
wskazane dla aktywów nienotowanych na aktywnym rynku.

Wycena składników aktywów Funduszu
1.

Zmiany dotyczące momentu ustalania wartości składników lokat Funduszu w Dniu Wyceny
Od 1 stycznia 2005 roku wycena wartości godziwej składników lokat Funduszu notowanych na aktywnym rynku odbywa się w oparciu o ostatnie dostępne kursy wyznaczone
o godz. 12:00 w Dniu Wyceny. Do końca roku 2004 do wyceny aktywów i ustalania zobowiązań Funduszu stosowano kursy, ceny i wartości z dnia poprzedniego.
Powyższa zmiana nie miała istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu. Ograniczyła jednak w znacznym stopniu możliwość osiągania przez
Uczestników spekulacyjnych zysków z tytułu dokonywania częstych transakcji nabycia
bądź zbycia jednostek uczestnictwa funduszy walutowych.

2.

Zmiany w wycenie dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku
W dniu 1 stycznia 2005 roku metoda wyceny wg liniowej amortyzacji premii/odpisu dyskonta stosowana na podstawie uprzednio obowiązującego rozporządzenia o szczególnych
zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z dnia 10 grudnia 2001 roku została zastąpiona metodą wyceny wg skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami o rachunkowości. Zmiana
ta dotyczy wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku,
transakcji kupna/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży, depozytów bankowych
oraz kosztów odsetek debetowych. Nowa cena nabycia tych składników aktywów Funduszu na dzień 1 stycznia 2005 roku, była równa ich wartości księgowej wg wyceny z dnia
31 grudnia 2004 roku. Zmiana metody nie wpłynęła w sposób istotny na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu.

Przedstawione powyżej zmiany wpłynęły na sposób prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych oraz konieczność przekształcenia danych porównawczych w uprzednio sporządzonych
sprawozdaniach finansowych Funduszu. Szczegółowe zestawienie tych zmian zostało przedstawione w informacji dodatkowej do niniejszego sprawozdania.
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3) OPIS METODOLOGII WYLICZNIA WSKAŹNIKÓ WKC I SOP
1.

Wskaźnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) obliczany jest wg wzoru:
WKC=Kt/WANt
gdzie:
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
K – oznacza następujące koszty operacyjne Funduszu:
a)
Wynagrodzenie Towarzystwa,
b)
Prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych i prowadzenie
rachunków bankowych,
c)
Podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe,
w tym opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne,
d)
Koszty odsetek
e)
Koszty różnic kursowych.
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)

2.

Stopa Obrotu Portfela (wskaźnik SOP) oblicza się według wzoru:
SOP=((T1-T2)/WANt) x 100%
gdzie:
T1 – oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonywanych przez Fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego inwestowania,
T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa,
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych lokat
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytułu dywidendy
Pozostałe
Należności od TFI
Przedpłaty na zakup akcji
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30.06.2005
0
0
434
3 363
1
3 362

31.12.2004
546
426
0
0
0
0
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
Z tytułu nabytych aktywów
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowiązania
Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
Z tytułu zobowiązań wobec TFI
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30.06.2005
19 255
1 574
2 034
683
116
567

31.12.2004
7 417
2 126
262
597
53
544
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

I. STRUKTURA ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH NA
RACHUNKACH
BANKOWYCH

Waluta

DEUTSCHE BANK POLSKA
S.A.

PLN

BANK PEKAO S.A.

PLN

RABOBANK POLSKA S.A

PLN

II. ŚREDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM
POZIOM ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
Waluta
UTRZYMYWANYCH
W CELU ZASPOKOJENIA
BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
II. Średni w okresie
sprawozdawczym poziom
środków pieniężnych:
11 544 621 PLN

Wartość
na dzień
bilansowy
w danej
walucie
w tys.

Wartość
na dzień bilanI. STRUKTURA ŚRODKÓW
sowy w walucie
PIENIĘŻNYCH NA
sprawozdania
RACHUNKACH BANKOWYCH
finansowego
w tys.
32 781
DEUTSCHE BANK POLSKA
1 720
1 720
S.A.
DRESDNER BANK POLSKA
15 500
15 500
S.A.
15 561
15 561 RABOBANK POLSKA S.A

Wartość
na dzień
bilansowy
w danej
walucie
w tys.

115 446

Wartość na dzień
bilansowy
31.12.2004
Waluta
w danej walucie
w tys.

Wartość na dzień
bilansowy
31.12.2004
w walucie sprawozdania finansowego w tys.
33 825

PLN

3 825

3 825

PLN

15 000

15 000

PLN

15 000

15 000

II. ŚREDNI W OKRESIE
Wartość na dzień
SPRAWOZDAWCZYM
Wartość na dzień
bilansowy
POZIOM ŚRODKÓW
bilansowy
w walucie
PIENIĘŻNYCH
Waluta
w danej walucie
sprawozdania
UTRZYMYWANYCH W CELU
w tys.
finansowego
ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH
w tys.
ZOBOWIĄZAŃ
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków
pieniężnych:
115 446
24 380 129 PLN
243 801
243 801

Wartość
na dzień bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego
w tys.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
Nota 5 - Ryzyka
1.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale w kategorie bilansowe, w tym:
a)

wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy
procentowej
Ryzyko wartości godziwej wynikające ze stopy procentowej związane jest z istnieniem
odwrotnej zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych a wartością zerokuponowych papierów dłużnych, obligacji ze stałym kuponem lub wartością instrumentów
dłużnych określonych w § 25 1.2 rozporządzenia z dnia 8 października w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych z kuponem opartym
na stopie procentowej.
Udział w aktywach
Funduszu
20,92%
28,81%
49,73%

Kategoria bilansowa
Obligacje stałokuponowe Skarbu Państwa
Bony skarbowe
RAZEM:
b)

wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów środków pieniężnych wynikające ze stopy procentowej związane
jest z istnieniem zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych a wielkością przepływów finansowych (kuponów) wynikających z faktu posiadania zmiennokuponowych
papierów dłużnych.
Udział w aktywach
Funduszu
4,31%
4,89%
9,20%

Kategoria bilansowa
Obligacje stałokuponowe Skarbu Państwa
Obligacje zmiennokuponowe przedsiębiorstw
RAZEM:
2.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a)

funduszu

ryzykiem

kredytowym,

kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy
czym w opisie nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń.
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem kredytowym określony
jest przez procentowy udział papierów dłużnych przedsiębiorstw, depozytów bankowych, transakcji sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back) oraz transakcji
na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Na poziom ryzyka kredytowego decydujący wpływ ma kondycja finansowa emitentów
papierów wartościowych, banków przyjmujących depozyty oraz kontrahentów
w transakcjach, w których druga strona przyjmuje na siebie pewne zobowiązania finansowe. Sytuacja finansowa powyższych podmiotów może być oceniana na podstawie
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przyznanych im, przez instytucje wyspecjalizowane w tego rodzaju działalności, ratingów kredytowych. W przypadku funduszu DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego wszystkie podmioty (emitenci, banki, kontrahenci) posiadają ratingi na poziomie
inwestycyjnym („Investment Grade”), tzn. min. BBB- wg. Agencji Standard&Poors.
Wartość
w tys. PLN
17 684
31 061
48 745

Kategoria bilansowa
Obligacje przedsiębiorstw
Depozyty bankowe
RAZEM:
b)

Udział
w aktywach
4,89%
8,59%
13,48%

wskazanie istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat
Kategoria bilansowa

Udział w aktywach
Funduszu przekraczający
20%

Brak
3.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem
przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym określony jest
przez procentowy udział aktywów (papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o pozycję walutową uzyskaną przez użycie instrumentów pochodnych w aktywach netto
funduszu.
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie lokował swoich aktywów w aktywa nominowane
w walutach obcych.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU FUNDUSZU LUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ
FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony
do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie
na fundusz praw własności i ryzyk
BON SKARBOWY 12.01.05 (transakcja z przyrzeczeniem
odkupu)
BON SKARBOWY 31.08.2005 (transakcja z przyrzeczeniem odkupu)
BON SKARBOWY 14.09.2005 (transakcja z przyrzeczeniem odkupu)
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Wartość
na dzień
bilansowy
31.12.2004
w tys. zł

Wartość
na dzień
bilansowy
w tys. zł
41 610

11 386

41 610

11 386

-

11 386

14 877

-

26 733

-
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK
(STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Wartość zrealizowanego zysku
(straty) ze zbycia
lokat w tys.
2 732
661

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego
zysku z wyceny
aktywów w tys.
-1 601
0

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - KOSZTY FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

II. WYNAGRODZENIE DLA
TOWARZYSTWA
Część stała wynagrodzenia

Wartość
Wartość
za okres
za okres
od 01.01.2005 od 01.01.2004
do 30.06.2005 do 31.12.2004
3 481
3 896

Wartość
za okres
od 01.01.2004
do 30.06.2004
1 426

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE
O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Wartość aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Wartość aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A
KATEGORIA I

01.01.2005 – 01.01.2004 – 01.01.2003 –
30.06.2005
31.12.2004
31.12.2003
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338 085

348 419

123 279

17,88

17,49

15,31

17,88

17,49

15,31

17,88
17,90

17,49
17,50

-
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

DODATKOWE
INFORMACJE
FINANSOWEGO

I

OBJAŚNIENIA

DO

SPRAWOZDANIA

1.

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH,

2.

UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym
za bieżący okres.

3.

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO
BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

DNIU

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego w dniu 29 lipca 2005 roku Fundusz po raz
pierwszy zbył jednostki uczestnictwa kategorii P po Cenie Zbycia równej 18,13 PLN.
4.

ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI
W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZĄDZONYMI
I
OPUBLIKOWANYMI
SPRAWOZDANIAMI
FINANSOWYMI
Z powodu wprowadzenia do stosowania od dnia 1 stycznia 2005 roku zmian w szczególnych zasadach rachunkowości, Fundusz dokonał przekształcenia finansowych danych porównywalnych ujawnionych w uprzednio sporządzonych i opublikowanych sprawozdaniach
na dzień 30 czerwca 2004 roku oraz 31 grudnia 2004 roku. W poniżej zamieszczonej tabeli
w sposób szczegółowy przedstawiono przekształcone dane finansowe.
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Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku

I

Aktywa

1

Lokaty

1.1

Papiery wartościowe

Przed przekształceniem
31.12.2004
358 821

I

322 395

2

Akcje
Obligacje

5

Bony skarbowe
3

Należności

III

Aktywa netto

2 601

6

348 419

III

Aktywa
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku,
w tym:
Dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym
rynku, w tym:
Dłużne papiery wartościowe
Transakcje z zobowiązaniu drugiej strony do
odkupu
Należności (bez odsetek)
Aktywa netto

Po przekształceniu
31.12.2004
358 821
152 326
66 950
160 312
160 312
11 386
972
348 419

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku.

I
1
2
II
1
2
3
IV
VII

Przychody z lokat
Odsetki
Odpis dyskonta
Koszty operacyjne
Amortyzacja premii
Odsetki od zaciągniętych kredytów
i pożyczek
Ujemne saldo różnic
kursowych
Koszty operacyjne
netto
Wynik z operacji

Przed przekształceniem
31.12.2004
9 506
2 849
6 217
3 966
0

Po przekształceniu
31.12.2004
9 506
9 065

I
1

Przychody z lokat
Przychody odsetkowe

II

Koszty funduszu

3 965

3 966

IV

Koszty funduszu netto

3 965

25 930

VII

Wynik z operacji

1
0

25 930

oraz za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku

I
1
2
II
1
2

Przychody z lokat
Odsetki
Odpis dyskonta
Koszty operacyjne
Amortyzacja premii
Odsetki od zaciągniętych kredytów
i pożyczek

Przed przekształceniem
30.06.2004
3 139
856
2 012
1 446
0
0
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I
1

Przychody z lokat
Przychody odsetkowe

II

Koszty funduszu

Po przekształceniu
30.06.2004
3 140
2 868
1 447
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Ujemne saldo różnic
kursowych
Koszty operacyjne
netto
Wynik z operacji

3
III
VII

0
1 446
10 792

III

Koszty funduszu netto

VII

Wynik z operacji

1 447
10 792

Zgodnie z nowymi przepisami fundusze inwestycyjne otwarte nie mają obowiązku sporządzania
Rachunku Przepływów Pieniężnych.
5.

6.

DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ
WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJATKOWĄ
I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ FUNDUSZU.
a)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki informowania uczestników
o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.

b)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu
wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.

c)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji
zawieranych przez Fundusz.

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności Funduszu.
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OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 pkt. l) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zabezpieczenia Emerytalnego - (zwanego dalej Funduszem) oświadcza, że dane dotyczące
stanów aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych,
jak też pożytków z nich wynikających przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu
za okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.
Piotr Zaczek
Prokurent

Bożena Osak
Pełnomocnik

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2005 r.
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Sprawozdanie finansowe
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Płynna Lokata Plus

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PŁYNNA LOKATA PLUS
OBEJMUJĄCEGO OKRES
OD DNIA 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU

Dla Akcjonariusza DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego sprawozdania finansowego DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Płynna Lokata Plus (dawniej działającego pod nazwą
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego Plus) z siedzibą w Warszawie, Al.
Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania
finansowego, zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku o wartości
369.721 tys. złotych, bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku, który wykazuje
aktywa netto i kapitały na sumę 417.515 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji za okres
od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujący dodatni wynik
z operacji w kwocie 11.8 17 tys. złotych, zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia
1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujące zmniejszenie aktywów netto
o kwotę 88.415 tys. złotych oraz noty objaśniające i informacja dodatkowa.
Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny
za prawidłowość i rzetelność powyższego śródrocznego sprawozdania finansowego,
sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2002 roku, nr. 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. nr. 231, poz. 2318). Naszym zadaniem było, w oparciu
o przeprowadzony przegląd, sporządzenie raportu z przeglądu.
Przegląd
śródrocznego
sprawozdania
finansowego
przeprowadziliśmy
stosownie
do postanowień Międzynarodowego Standardu o Przeglądach 2410 Przegląd śródrocznych
informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki oraz
normy nr 4 wykonywania zawodu biegłego rewidenta Ogólne zasady dokonywania przeglądu
sprawozdań finansowych, wydanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przegląd
śródrocznego sprawozdania finansowego obejmuje wykorzystanie informacji uzyskanych
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w szczególności od osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość Funduszu oraz zastosowanie
procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Zakres i metoda przeglądu istotnie różni się
od zakresu badania przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowych
Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych i nie pozwala na uzyskanie pewności,
że wszystkie istotne nieprawidłowości zostały zidentyfikowane, jak ma to miejsce w przypadku
pełnego zakresu badania. Dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym śródrocznym
sprawozdaniu finansowym.
Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykaza! niczego, co pozwalałoby sądzić,
iż załączone śródroczne sprawozdanie finansowe, nie przedstawia prawidłowo oraz rzetelnie,
we wszystkich istotnych aspektach, sytuacji majątkowej i finansowej DWS Polska Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Płynna Lokata Plus na dzień 30 czerwca 2005 roku oraz wyniku
z operacji za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku zgodnie z zasadami
rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 roku. nr. 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów
wykonawczych.
Do sprawozdania finansowego dołączono List DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu oraz Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
Biegły rewident nr 9941/7390
Bożena Graczyk,
Członek Zarządu

Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku.
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Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Dyrektor
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U, z 2004 r. Nr 231, poz. 2318) Zarząd DWS Polska TFI S.A. przedstawia półroczne sprawozdanie finansowe DWS Poiska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Płynna Lokata Plus, które obejmuje:
1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2.

Zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku,

3.

Bilans funduszu sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku wykazujący aktywa netto
i kapitały w wysokości 417 515 tys. złotych.

4.

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku
wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 11817 tys. złotych.

5.

Zestawienie zmian w aktywach netto z okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005
roku.

6.

Noty objaśniające

7.

Informację dodatkową.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes Zarządu

Joanna Sworowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości
Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku
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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU

Wprowadzenie
Zestawienie lokat, w tym:
Tabela główna
Tabele uzupełniające, w tym:
Akcje,
Warranty subskrypcyjne,
Prawa do akcji,
Prawa poboru,
Kwity depozytowe,
Listy zastawne,
Dłużne papiery wartościowe,
Instrumenty pochodne,
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne,
Tytuły uczestnictwa,
Wierzytelności,
Weksle,
Depozyty,
Waluty,
Nieruchomości,
Statki morskie,
Inne,

nie
nie
nie
nie
nie

dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy

Tabele dodatkowe, w tym:
Gwarantowane składniki lokat,
nie dotyczy
Instrumenty rynku pieniężnego,
nie dotyczy
Grupy kapitałowe,
nie dotyczy
Składniki lokat od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy,
nie dotyczy
Papiery wartościowe emitowane przez instytucje finansowe, których członkiem
jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z Państw należących do OECD,
nie dotyczy
Bilans,
Rachunek wyniku z operacji,
Zestawienie zmian w aktywach netto,
Noty objaśniające, w tym:
Nota 1 – Polityka rachunkowości,
Nota 2 – Należności funduszu,
Nota 3 –Zobowiązania funduszu,
Nota 4 – Środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
Nota 5 – Ryzyka,
Nota 6 – Instrumenty pochodne,
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Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota

7 – Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu lub drugiej strony do odkupu,
8 - Kredyty i pożyczki,
nie dotyczy
9 – Waluty i różnice kursowe,
nie dotyczy
10 – Dochody i ich dystrybucja,
11 – Koszty Funduszu,
11 – Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa

Informacja dodatkowa
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PŁYNNA LOKATA PLUS
WPROWADZENIE

1) FUNDUSZ
Nazwa i Typ Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata Plus.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym.
W dniu 21 czerwca 2000 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała decyzję nr DFN409/11-24/00 o utworzeniu DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego Plus.
Fundusz Rynku Pieniężnego Plus został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny w Rejestrowym Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu
24 sierpnia 2000 roku pod numerem RFj75.
W dniu 14 czerwca 2005 roku na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego Plus zmienił nazwę na DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata Plus.
Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie głównie w instrumenty finansowe
rynku pieniężnego, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, charakteryzujące się dodatkowo niskim poziomem ryzyka.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu.

Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i Statutem Fundusz może lokować aktywa w:
1.
Papiery wartościowe,
2.
Instrumenty rynku pieniężnego,
3.
Depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,
4.
Instrumenty pochodne,
5.
Transakcje terminowe,
6.
Jednostki uczestnictwa,
7.
Certyfikaty inwestycyjne,
8.
Zagraniczne tytuły uczestnictwa.
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Specjalizacja funduszu:
1.

Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie
przekracza jednego roku.

2.

Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze
wykorzystania prawa, przysługującego Funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

3.

Przy doborze lokat Fundusz zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, brał
będzie pod uwagę następujące kryteria:
a.
W odniesieniu do wszystkich lokat:
i. Ocena perspektyw ekonomicznych emitenta, przy szczególnym uwzględnieniu
spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, branży, produktów, polityki
wypłat dywidend i wzrostu wyników finansowych,
ii. Kształtowanie się głównych wskaźników aktywności gospodarczej, stabilności
cenowej i poziomu stóp procentowych, z uwzględnieniem wpływu tych parametrów na zachowanie się cen instrumentów finansowych,
iii. Ocena możliwości wzrostu lub ryzyka spadku ceny papieru wartościowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny,
iv. Płynność dokonywanej lokaty w tym relacji do płynności innych lokat Funduszu,
v. Możliwość zabezpieczenia lokaty pod względem ryzyka utraty jej wartości,
vi. Ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
vii. Spełnienie zasady dywersyfikacji lokat,
b.

Przy zawieraniu umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, Fundusz będzie się kierował:
i. Rodzajem instrumentu bazowego,
ii. Stosunkiem ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do jego ceny rynkowej,
iii. Płynnością instrumentu pochodnego,
iv. Terminem wygaśnięcia(rozliczenia) instrumentu pochodnego,
v. Sposobem rozliczenia instrumentu pochodnego,
vi. Oceną perspektyw zmian wartości instrumentu bazowego,
vii. Spodziewanym kształtowaniem się różnicy pomiędzy wycena rynkową instrumentu pochodnego a wartością instrumentu bazowego,
viii. Wiarygodnością finansową strony umowy.

Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają 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 Funduszy 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 sądzie w dniu 6 sierpnia 1998 roku.
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DWS Polska TFI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000065346.
Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service GmbH z siedzibą we
Frankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Do dnia 1 kwietnia 2003 poprzednia nazwa Akcjonariusza brzmiała Deutsche Asset Management Europe GmbH.
Kapitał akcyjny DWS Polska TFI S.A. na dzień sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosi 25 000 000,00 PLN i dzieli się
na 2 500 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 PLN każda.

3) OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY
Prezentowane sprawozdanie
do 30 czerwca 2005 roku.

finansowe

obejmuje

okres

sprawozdawczy

od

1

stycznia

Dniem bilansowym jest 30.06.2005 roku.
Sprawozdanie obejmuje następujące dane porównywalne:
a)
Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
b)
Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku i okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku
c)
Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2004 roku

4) KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu.

5) BIEGŁY REWIDENT
Biegły Rewidentem, który dokonał przeglądu prezentowanego sprawozdania finansowego DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Płynna Lokata Plus obejmujące pierwsze półrocze
2005 roku jest KPMG Audyt sp. z o.o., z siedziba w Warszawie przy ul. Chłodnej 51

6) CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ZBYWANYCH PRZEZ
FUNDUSZ
Fundusz Płynna Lokata Plus zbywa wyłącznie jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki uczestnictwa kategorii A są zbywane przez Fundusz osobom fizycznym, osobom
prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym
jak i zagranicznym, które mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania
i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1,5% średniej Wartości
Aktywów Netto Funduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku.
Fundusz może wypłacać Uczestnikom Funduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii
A Świadczenie, o którym mowa w art. 10 Statutu Funduszu. Przy zbyciu i odkupieniu Jednostek
Uczestnictwa kategorii A nie jest pobierana opłata manipulacyjna.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

SKŁADNIKI LOKAT
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe

Wartość według
ceny nabycia
w tys.
15 105
348 652

30.06.2005
Wartość według Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach
bilansowy w tys.
ogółem
15 148
3,53
354 573
82,70
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Wartość według
ceny nabycia
w tys.
15 105
481 190

31.12.2004
Wartość według Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach
bilansowy w tys.
ogółem
15 183
2,99
491 970
96,8
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - LISTY ZASTAWNE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

LISTY
ZASTAWNE

Rodzaj Nazwa
rynku rynku

Emitent

Kraj
siedziby
emitenta

Warunki
Termin wyoprokupu
centowania

Podstawa
emisji

Wartość
nominalna

Ustawa
o listach
zastawlist hipo5,81
nych
teczny
i bankach
hipotecznych

15 000

Rodzaj
listu

Liczba

Wartość
według
ceny nabycia w
tys.

Wartość
według
wyceny
na dzień
bilansowy
w tys.

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem

Niedopuszczone
do publicznego
obrotu

Rheinhyp BRE
Bank Hipoteczny

Rheinhyp
Bre Bank
HipoPolska 2006-07-31
teczny
S.A.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

DŁUŻNE
PAPIERY
WARTOŚCIOWE

Rodzaj rynku

Dopuszczone do publicznego obrotu:
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Aktywny rynek
OK0406
nieregulowany

Nazwa rynku

MTS Poland

Emitent

Skarb Państwa

Kraj siedziby
emitenta

Polska

KBC BANK NV

Nienotowane
na aktywnym rynku

KBC Internationale FinancierHolandia
ingsmaatschappij
N.V.

ROYAL BANK
OF SCOTLAND

Nienotowane
na aktywnym rynku

ROYAL BANK
OF SCOTLAND

Wielka Brytania

Termin
wykupu

Warunki
oprocentowania

2006-04-12

0

Wartość
według ceny
nabycia w tys.

Wartość
według wyceny na dzień
bilansowy
w tys.

60 073
20 975
11 520

330 302
134 331
43 335

336 153
137 005
45 669

78,40
31,95
10,65

10 000

10 000

9 545

9 658

2,25

Wartość
nominalna

uzależniona
2006-02-12 od wartości
6M WIBOR

15 000

1 500

14 580

15 417

3,60

uzależniona
2006-01-30 od wartości
3M WIBOR

20 000

20

19 210

20 594

4,80

9 455

90 996

91 336

21,30

Bony skarbowe
6 lipca 2005
8 marca 2006
15 marca 2006
17 maja 2006
19 kwietnia
2006
29 marca 2006
31 maja 2006
28 czerwca
2006
4 stycznia 2006
7 września 2005
8 lutego 2006

Nienotowane
na aktywnym
Nienotowane
na aktywnym
Nienotowane
na aktywnym
Nienotowane
na aktywnym
Nienotowane
na aktywnym
Nienotowane
na aktywnym
Nienotowane
na aktywnym
Nienotowane
na aktywnym
Nienotowane
na aktywnym
Nienotowane
na aktywnym
Nienotowane
na aktywnym

rynku
rynku
rynku
rynku
rynku
rynku
rynku
rynku
rynku
rynku
rynku

Liczba

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem

Skarb Państwa

Polska

2005-07-06

5 000

500

4 921

4 995

1,16

Skarb Państwa

Polska

2006-03-08

7 500

750

7 148

7 233

1,69

Skarb Państwa

Polska

2006-03-15

2 500

250

2 368

2 407

0,56

Skarb Państwa

Polska

2006-05-17

4 310

431

4 097

4 121

0,96

Skarb Państwa

Polska

2006-04-19

5 000

500

4 756

4 798

1,12

Skarb Państwa

Polska

2006-03-29

5 000

500

4 792

4 816

1,12

Skarb Państwa

Polska

2006-05-31

5 000

500

4 755

4 774

1,11

Skarb Państwa

Polska

2006-06-28

10 000

1 000

9 557

9 559

2,23

Skarb Państwa

Polska

2006-01-04

5 000

500

4 880

4 881

1,14

Skarb Państwa

Polska

2005-09-07

3 240

324

3 206

3 210

0,75

Skarb Państwa

Polska

2006-02-08

10 000

1 000

9 715

9 719

2,27
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14 czerwca
2006

Nienotowane
na aktywnym rynku
Nienotowane
15 lutego 2006
na aktywnym rynku
Nienotowane
22 marca 2006
na aktywnym rynku
23 listopada
Nienotowane
2005
na aktywnym rynku
Nienotowane
24 maja 2006
na aktywnym rynku
Nienotowane
27 lipca 2005
na aktywnym rynku
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Nienotowane
PP1013
na aktywnym rynku
ASSET
Nienotowane
REPACKAGING
na aktywnym rynku
TRUST BV
SERIES 80
CAIXA GENERAL Nienotowane
DE DEPOSITOS
na aktywnym rynku
CREST LTD.
SERIES 9
DEXIA
HYPOBANK
BERLIN AG
EIRLES THREE
LIMITED 28
EARLS EIGHT
LTD#1
KINGS LIMITED
SERIES 18
ROCK
LIMITED#11

Nienotowane
na aktywnym rynku

Nienotowane
na aktywnym rynku
Nienotowane
na aktywnym rynku
Nienotowane
na aktywnym rynku
Nienotowane
na aktywnym rynku
Nienotowane
na aktywnym rynku

SNS BANK
Nienotowane
NEDERLAND
na aktywnym rynku
Niedopuszczone do publicznego obrotu:
O terminie wykupu do 1 roku:
Certyfikaty depozytowe
Nienotowane
AIG
na aktywnym rynku

Skarb Państwa

Polska

2006-06-14

10 000

1 000

9 531

9 550

2,23

Skarb Państwa

Polska

2006-02-15

5 000

500

4 855

4 856

1,13

Skarb Państwa

Polska

2006-03-22

5 000

500

4 837

4 837

1,13

Skarb Państwa

Polska

2005-11-23

1 000

100

980

981

0,23

Skarb Państwa

Polska

2006-05-24

10 000

1 000

9 603

9 603

2,24

Skarb Państwa

Polska

2005-07-27

1 000

100

995

996

0,23

39 098

195 971

199 148

46,45

SKARB
PAŃSTWA
ASSET
REPACKAGING
TRUST BV
SERIES 80
CAIXA GENERAL
DE DEPOSITOS
CZECH
REPACKAGED
EURO
SECURITIES
TRANSACTIONS
DEXIA
HYPOTHEKENBA
NK BERLIN AG
EIRLES THREE
LIMITED 28
EARLS EIGHT
LIMITED
KINGS LIMITED
SERIES 18
REPACKAGED
OFFSHORE
COLLATERALISE
D KREDIT
LIMITED
SNS BANK
NEDERLAND

AIG Bank Polska
S.A.

Polska

2013-10-24

7,4

35 000

35 000

35 028

35 476

8,27

Holandia

2008-12-10

5,99

15 500

31

15 726

15 553

3,63

Francja

2008-10-15

4,15

10 000

100

10 000

10 143

2,37

Gibraltar

2008-12-10

5,99

19 000

38

19 044

19 065

4,45

Niemcy

2006-09-22

3,43

14 500

1 450

13 099

14 268

3,33

Irlandia

2012-06-29

8,4

34 000

34

34 000

35 057

8,17

Cayman Islands

2012-04-09

6,73

27 500

275

27 500

27 911

6,51

Cayman Islands

2010-07-12

6,62

20 000

2 000

19 757

20 284

4,73

Gibraltar

2007-06-18

5,14

15 800

158

15 817

15 770

3,68

Holandia

2013-05-26

1,18

6 000

12

6 000

5 621

1,31

185

18 350

18 420

4,30

110

10 850

10 881

2,54

Polska

2005-09-12
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O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
BRE Leasing Sp.
Nienotowane
z o.o.
na aktywnym rynku

Bre Bank S.A.

Polska

2008-07-23
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7 500

75

7 500

7 539

1,76
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
BILANS
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
BILANS
Aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat
netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk
(strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny
nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
(IV+V+/-VI)
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A

Kategorie jednostek uczestnictwa

KATEGORIA A

30.06.2005
428 845
18 628
56
39 350
9 658
9 658
360 063
360 063
1 090
11 330
417 515
253 419
3 240 878
-2 987 459
159 841

31.12.2004
508 032
880
0
0
0
0
507 152
507 152
0
2 102
505 930
353 650
3 121 973
-2 768 323
152 280

151 416

140 467

8 425

11 813

4 255

0

417 515

505 930

2 709 511,865
154,09

3 376 486,529
149,84

Liczba na dzień
30.06.2005
2 709 511,865

Liczba na dzień
31.12.2004

Wartość aktywów netto
na jednostkę
uczestnictwa
na dzień
30.06.2005
154,09

Wartość aktywów netto
na jednostkę
uczestnictwa
na dzień
31.12.2004

-

-

Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tysiącach zł, z wyjątkiem wyniku operacji przypadającego na jednostkę uczestnictwa)
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Przychody odsetkowe
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Pozostałe, w tym:
koszty świadczeń
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 różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji

01.01.2005 – 01.01.2004 – 01.01.2004 –
30.06.2005
31.12.2004
30.06.2004
12 467
41 453
22 011
12 467
41 453
22 011
1 518
7 861
4 650
1 374
7 057
4 211
3
12
3
141
792
436
136
765
427
0
0
0
1 518
7 861
4 650
10 949
33 592
17 361
868
361
206

Wynik z operacji na przypadający na jednostkę
uczestnictwa
KATEGORIA A

-3 388

487

0

0

0

0

4 256

-126

206

0
11 817

0
33 953

0
17 567

4,36

10,06

3,29

4,36

-

-

Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją
dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość 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
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01.01.2005 –
30.06.2005

01.01.2004 –
31.12.2004

505 930

633 691

11 817
10 949
-3 388

33 953
33 592
487

4 256

-126

Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata Plus

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem),
w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
KATEGORIA A
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału
z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
KATEGORIA A
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Wartość aktywów netto na koniec okresu
sprawozdawczego
Średnia wartość 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
KATEGORIA A
Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku
działalności funduszu, w tym:

11 817

33 953

-100 232

-161 714

118 904

611 548

118 904

-

-219 136

773 262

-219 136
-88 415

-127 761

417 515

505 930

420 056

686 093

-666 974,664 -1 068 006,821
780
780
1 447
1 447
-666
-666

560,570 4 214 834,502
560,570
535,234 5 282 841,323
535,234
974,664 -1 068 006,821
974,664
-

2 709 511,865

liczba zbytych jednostek uczestnictwa

24 487 615,977

KATEGORIA A

24 487 615,977

liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

21 778 104,112

KATEGORIA A
21 778 104,112
saldo zmian
2 709 511,865
KATEGORIA A
2 709 511,865
Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
149,84
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
KATEGORIA A
149,84
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
154,09
na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
KATEGORIA A
154,09
procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę
5,72%
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
5,72%
minimalna wartość aktywów netto na jednostkę
149,51
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
149,51
data wyceny
20.01.2005
maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę
154,09
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
154,09
data wyceny
30.06.2005
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3 376 486,529
23 707
055,407
20 330
568,878
3 376 486,529
142,58
149,84
5,09%
142,60
05.01.2004
149,84
31.12.2004
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wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według
154,09
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
154,09
data wyceny
30.06.2005
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
0,66%

149,80
31.12.2004
1,14%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS

NOTA NR.1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
1) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Półroczne sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Płynna
Lokata Plus na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 października
2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2004
r, nr. 231, poz. 2318).

Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i walucie polskiej.

2.

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane są w tys. złotych, za wyjątkiem
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa

3.

Na dzień bilansowy ustala się wynik z operacji Funduszu, obejmujący:
a) Przychody z lokat netto – stanowiące różnicę pomiędzy przychodami z lokat i kosztami
Funduszu netto,
b) Zrealizowany zysk/stratę ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk/stratę z wyceny lokat.

4.

Na dzień bilansowy przyjmuje się metody wyceny stosowane w dniu wyceny.

5.

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 objaśniające,
g) Informację dodatkową,

6.

Sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2005 roku obejmuje następujące dane porównywalne:
a) Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
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b)
c)

Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku i okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku,
Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

Ujmowanie w księgach rachunkowych informacji i operacji dotyczących Funduszu
1.

Księgi Funduszu są prowadzone w walucie polskiej.

2.

Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego
dotyczą.

3.

Zapisy w księgach rachunkowych Funduszu dokonywane są na podstawie dowodów księgowych. Operacje dotyczące poszczególnych składników aktywów i pasywów Funduszu
ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.

4.

Nabycie albo zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych
Funduszu w dacie zawarcia umowy.

5.

Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Fundusz w dniu wyceny po momencie wyceny
tj. godz. 12:00, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji
w momencie wyceny ujmuje się w dacie zawarcia umowy, ale uwzględnia w najbliższej
wycenie aktywów Funduszu i ustaleniu jego zobowiązań.

6.

Nabyte składniki portfela lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu według ceny
nabycia, obejmującej prowizję maklerską. Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje
się według wartości równej zeru.

7.

Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje się w cenie nabycia wynikającej z ceny nabycia tych składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub
otrzymanych przychodów pieniężnych.

8.

Dłużne papiery wartościowe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej łącznie ze skumulowanymi odsetkami.

9.

Zysk lub stratę ze zbycia składników lokat Funduszu wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny
nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysokości
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
najwyższej bieżącej wartości księgowej.

10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje pożyczek papierów wartościowych są wyłączone spod zasady określonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika
lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika lokat.
12. Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach
rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest
kurs nieuwzględniający tego prawa poboru.
13. Należną dywidendę a akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzględniający tego prawa do dywidendy.
14. Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo
do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się
w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw.
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15. Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Funduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień, w którym Fundusz zbył bądź odkupił jednostki uczestnictwa. Na potrzeby określenia
Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w określonym Dniu Wyceny nie
uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych
z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupu następuje zgodnie z metodą
FIFO.
18. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
19. Przychody z lokat obejmują w szczególności odsetki, oraz dodatnie saldo różnic kursowych
powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań
w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
21. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
22. Koszty Funduszu obejmują w szczególności ujemne saldo różnic kursowych powstałe
w związku z wyceną środków pieniężnych, należności, oraz zobowiązań w walutach obcych, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek a także koszty limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej. W przypadku
kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu
kosztów operacyjnych zmniejszają naliczoną rezerwę. Uzgodnienie przewidywanych
i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
24. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
25. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym
Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasadą opisaną
w punkcie 16.

Wycena aktywów i pasywów Funduszu
1.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, który przypada w dniu,
w którym odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

2.

Aktywa Funduszu wycenia się a zobowiązania Funduszu ustala się w dniu wyceny oraz
na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.

3.

Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych, listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania
mające siedzibę za granicą wyznacza się w oparciu o ostatnie, dostępne kursy o godz.
12.00 w Dniu Wyceny, w następujący sposób:
a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny
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b)

c)

kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena
aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia,
a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość
z Dnia Wyceny;
jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji - według
ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, z zastrzeżeniem,
że gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo
wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość;
jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej,
ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie
z pkt. 4

4.

W celu wiarygodnego oszacowania wartości godziwej Fundusz stosuje następujące powszechnie uznane metody estymacji, w szczególności:
a) Oszacowanie na podstawie ostatnich dostępnych ofert kupna i sprzedaży, przy czym
nie jest możliwe oparcie się wyłącznie na ofertach sprzedaży,
b) Oszacowanie na podstawie ceny nieróżniącego się istotnie składnika lokat, ogłoszonej
na aktywnym rynku;
c) Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i porównania z emitentami
o zbliżonym profilu, których instrumenty finansowe są notowane na aktywnym rynku,
d) Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem prognozowanych przepływów generowanych przez emitenta oraz wartości rezydualnej,
e) Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.

5.

Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach aktywnych jest rynek,
na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest dokonywany na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

6.

Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala się:
a) akcji - według wartości godziwej, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ
na tę wartość, w szczególności w oparciu o analizę sytuacji finansowej spółki i porównanie ze spółkami o zbliżonym profilu, których akcje są notowane na rynku aktywnym,
b) praw do akcji - w oparciu o ostatnią cenę, po jakiej nabywano papiery wartościowe
na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość rynkową prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa,
a w przypadku, gdy zostały określone i podane do publicznej wiadomości różne ceny
emisyjne, w oparciu o średnią cenę nabycia ważoną liczbą nabytych papierów wartościowych, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową,
c) praw poboru - według wartości teoretycznej,
d) weksle, wierzytelności pieniężne, listy zastawne i inne dłużne papiery wartościowe,
w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy pro-
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e)

f)

g)

h)

centowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio
do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu,
instrumenty pochodne oparte o stopy procentowe lub kursy waluty oraz papiery wartościowe z wbudowanymi instrumentami pochodnymi tego rodzaju – według modeli wyceny, z uwzględnieniem bieżącej i oczekiwanej wartości instrumentów, o które jest
oparty dany instrument pochodny,
opcje – według wartości godziwej, z uwzględnieniem typu instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu pozostałego do wygaśnięcia opcji, w tym w oparciu o wycenę dostarczaną przez wystawcę opcji, dokonywaną według uznanych metod, takich
jak Monte Carlo, zmodyfikowany model Black’a Scholes’a,
kontrakty terminowe – według stanu rozliczeń kontrahentów wynikających z warunków zawartej umowy, z uwzględnieniem wyceny instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – według ostatniej
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat lub tytuł uczestnictwa
dostępnej o godz. 12.00 w Dniu Wyceny, z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na tę wartość, które nastąpiły w okresie od momentu ostatniej publikacji
tej wartości do Dnia Wyceny.

7.

W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.

8.

Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

9.

Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, ustala się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

10. Papiery wartościowe nabyte przez Fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
11. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu
do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty
różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Aktywa Funduszu oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub
ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie są notowane na aktywnym rynku - w walucie, w której są denominowane. Aktywa Funduszu
i jego zobowiązania wykazuje się w walucie polskiej, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wartość Aktywów Funduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do Euro.
13. Środki pieniężne oraz denominowane w złotych należności i zobowiązania wycenia się
w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień, o którym
mowa w pkt.3.
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Ustalanie wartości aktywów netto funduszu
1.

W Dniu Wyceny aktywa funduszu wycenia się a zobowiązania ustala się według stanów
odpowiednio aktywów i zobowiązań oraz kursów, cen i wartości określonych w Momencie
Wyceny tj. o 12:00 z bieżącego Dnia Wyceny.

2.

Wartość aktywów netto funduszu jest równa wartości wszystkich aktywów funduszu
w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowiązania funduszu w Dniu Wyceny.

3.

Wartość aktywów netto funduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w dniach, w których
odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

4.

Wartość aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa w Dniu Wyceny jest równa
wartości aktywów netto podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa kategorii A ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników Funduszu w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.

5.

Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w Dniu Wyceny po Cenie równej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A i wyznaczonej zgodnie z zasadą
opisaną, w pkt.4.

2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI
Z dniem 1 stycznia 2005 roku wprowadzono zmiany do stosowanych zasad rachunkowości Funduszu, związane z wejściem w życie rozporządzenia ministra finansów z dnia 8 października
2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2004
r, nr. 231, poz. 2318).
Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono zmiany w ujmowaniu operacji, w metodach wyceny
aktywów Funduszu oraz sposobie sporządzania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych.

Zmiany w ujmowaniu składników aktywów Funduszu:
1.

Sposób ujmowania transakcji nabycia i zbycia składników aktywów Funduszu
Od dnia 1 stycznia 2005 roku nabycie albo zbycie składników lokat przez fundusz ujmuje
się w księgach rachunkowych funduszu w dacie zawarcia umowy i uwzględnia w wycenie
aktywów funduszu i ustaleniu jego zobowiązań w tym samym Dniu Wyceny, po warunkiem
otrzymania potwierdzenia zawarcia transakcji do Momentu Wyceny tj.godz.12:00.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2004 roku moment zaewidencjonowania transakcji uzależniony był od rodzaju rynku, na którym Fundusz zawarł transakcję. Jedynie umowy zawarte na GPW w Warszawie, objęte systemem gwarantowania, mogły być
ewidencjonowana w księgach rachunkowych Funduszu w dniu jej zawarcia. Wszystkie pozostałe umowy dotyczące składników aktywów Funduszu ewidencjonowane były w dniu
ich rozliczenia. Znowelizowany sposób ujmowania transakcji pozwolił na ujawnianie wpływu
wszelkich zdarzeń i ryzyk związanych z nabywanymi i zbywanymi aktywami, niezwłocznie
po zawarciu umów, których przedmiotem są te aktywa.

2.

Ujmowanie transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży
Od dnia 1 stycznia 2005 roku ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu w Bilansie
w pozycji Należności lub Zobowiązania Funduszu łącznie z naliczonymi odsetkami. Przychody/ Koszty uzyskane w wyniku tego typu transakcji ujmowane są w Przychodach odsetkowych/Kosztach odsetkowych Funduszu. Zgodnie z zasadami uprzednio obowiązującymi papiery wartościowe nabyte bądź zbyte w wyniku tego typu transakcji ujmowane były jako
składniki lokat Funduszu w pozycji Lokaty Funduszu. Przychody bądź koszty z tytułu zawar-
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tych transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży ewidencjonowane
były w Przychodach z tytułu dyskonta/Kosztach z tytułu premii.
3.

Metody ujmowania dłużnych papierów wartościowych
Od dnia 1 stycznia 2005 roku wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona w stosunku do ich wartości nominalnej ujmowana jest łącznie z odsetkami naliczonymi od tych
aktywów. W Przychodach z tytułu odsetek od dłużnych papierów wartościowych ewidencjonowane są odsetki kuponowe naliczone od papierów dłużnych wycenianych w wartości
godziwej oraz odsetki z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych
na aktywnym rynku metodą skorygowanej ceny nabycia. Zgodnie z obowiązującymi
do 31 grudnia 2004 roku przepisami wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona
w stosunku do ich wartości nominalnej oraz odsetki kuponowe ujmowane były odrębnie.
W Przychodach ewidencjonowane były odrębnie odsetki kuponowe oraz odpis dyskonta,
w Kosztach – amortyzacja premii.

4.

Zmiany w sposobie klasyfikowania składników lokat Funduszu
Nowe rozporządzenie wprowadziło zmiany w klasyfikacji składników lokat, w zależności
od rynku, na którym są notowane: z rynku zorganizowanego na rynek aktywny, będące
podstawą do wyboru metody wyceny tych składników.
Do 31 grudnia 2004 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundusz klasyfikował
składniki lokat na składniki notowane na rynku zorganizowanym i nienotowane na rynku
zorganizowanym. Wartość wszystkich składników lokat, które były dopuszczone do publicznych notowań na rynku zorganizowanym była ustalana według wartości godziwej.
Od 1 stycznia 2005 roku podstawą klasyfikacji składników lokat jest potwierdzenie ich notowań na rynku aktywnym. W przypadku tych składników lokat, które były do końca 2004
roku wyceniane w wartości godziwej, od 1 stycznia 2005 roku, z powodu braku wiarygodnego stwierdzenia ich notowań na rynku aktywnym, zmieniono zasady wyceny na metody
wskazane dla aktywów nienotowanych na aktywnym rynku.

Wycena składników aktywów Funduszu
1.

Zmiany dotyczące momentu ustalania wartości składników lokat Funduszu w Dniu Wyceny
Od 1 stycznia 2005 roku wycena wartości godziwej składników lokat Funduszu notowanych na aktywnym rynku odbywa się w oparciu o ostatnie dostępne kursy wyznaczone
o godz. 12:00 w Dniu Wyceny. Do końca roku 2004 do wyceny aktywów i ustalania zobowiązań Funduszu stosowano kursy, ceny i wartości z dnia poprzedniego.
Powyższa zmiana nie miała istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu. Ograniczyła jednak w znacznym stopniu możliwość osiągania przez
Uczestników spekulacyjnych zysków z tytułu dokonywania częstych transakcji nabycia
bądź zbycia jednostek uczestnictwa funduszy walutowych.

5.

Zmiany w wycenie dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku
Do końca roku 2004 aktywa te wyceniane były przez Fundusz zgodnie z par.28 ust. 1 pkt
4 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2001 roku metodą liniowej amortyzacji premii/dyskonta.
Nowe przepisy rachunkowe wprowadziły konieczność zmiany tej metody na wycenę
w oparciu o model wyceny uwzględniający zdyskontowane przepływy pieniężne.
Różnica wynikająca z przeszacowania wartości dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku do wartości godziwej, na dzień 1 stycznia 2005 roku wyniosła 1,78% aktywów netto, została ujęta w Bilansie Funduszu w pozycji Pozostałe aktywa.
Na podstawie decyzji Zarządu Towarzystwa DWS Polska Fundusz dokonuje liniowego rozliczenia tej różnicy, korygując wynik finansowy od dnia przeszacowania tj. 1 stycznia 2005
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roku do 31 grudnia 2005 roku. W przypadku zbycia dłużnych papierów wartościowych,
których dotyczy przeszacowanie, Fundusz jednorazowo ujmuje pozostałą do odpisu różnicę
w rachunku zysku i strat.
Ponadto w dniu 1 stycznia 2005 roku metoda wyceny wg liniowej amortyzacji premii/odpisu dyskonta stosowana na podstawie uprzednio obowiązującego rozporządzenia
o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z dnia 10 grudnia 2001
roku została zastąpiona metodą wyceny wg skorygowanej ceny nabycia oszacowanej
za pomocą efektywnej stopy procentowej, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami o rachunkowości. Zmiana ta dotyczy wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku, transakcji kupna/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży, depozytów bankowych oraz kosztów odsetek debetowych. Nowa cena
nabycia tych składników aktywów Funduszu na dzień 1 stycznia 2005 roku, była równa ich
wartości księgowej wg wyceny z dnia 31 grudnia 2004 roku. Zmiana metody nie wpłynęła
w sposób istotny na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu.
Przedstawione powyżej zmiany wpłynęły na sposób prezentacji danych w sprawozdaniach
finansowych oraz konieczność przekształcenia danych porównawczych w uprzednio sporządzonych sprawozdaniach finansowych Funduszu. Szczegółowe zestawienie tych zmian
zostało przedstawione w informacji dodatkowej do sprawozdania.

3) OPIS METODOLOGII WYLICZANIA WSKAŹNIKÓW WKC i SOP
1.

Wskaźnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) obliczany jest wg wzoru:
WKC=Kt/WANt
gdzie:
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
K – oznacza następujące koszty operacyjne Funduszu:
a) Wynagrodzenie Towarzystwa,
b) Prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych i prowadzenie rachunków bankowych,
c) Podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym
opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne,
d) Koszty odsetek
e) Koszty różnic kursowych.
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)

2.

Stopa Obrotu Portfela (wskaźnik SOP) oblicza się według wzoru:
SOP=((T1-T2)/WANt) x 100%
gdzie:
T1 – oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonywanych przez Fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego inwestowania,
T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa,
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa

30.06.2005

31.12.2004
56

-

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
Z tytułu nabytych aktywów
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowiązania, w tym:
Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
Z tytułu zobowiązań wobec TFI
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30.06.2005
9 603
976
407
344
113
231

31.12.2004
46
1 423
633
231
402
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
Wartość
Wartość
I. STRUKTURA ŚRODKÓW
na 30.06.2005 I. STRUKTURA ŚRODKÓW
na 30.06.2005
PIENIĘŻNYCH
w walucie
PIENIĘŻNYCH
w danej
Waluta
NA RACHUNKACH
NA RACHUNKACH
sprawozdania
walucie
BANKOWYCH
finansowego
BANKOWYCH
w tys.
w tys.
18 628
Rabobank S.A.
PLN
16 543
16 543 Dresdner Bank
Deutsche Bank Polska S.A. PLN
2 085
2 085 Deutsche Bank Polska S.A.
II. ŚREDNI W OKRESIE
Wartość
SPRAWOZDAWCZYM
Wartość
na 30.06.2005
na 30.06.2005
POZIOM ŚRODKÓW
w walucie
PIENIĘŻNYCH
Waluta
w danej
sprawozdania
UTRZYMYWANYCH
walucie
finansowego
w tys.
W CELU ZASPOKOJENIA
w tys.
BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
23 437
PLN
18 628
18 628

Waluta

PLN
PLN

II. ŚREDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM
POZIOM ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
Waluta
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków
pieniężnych:
19531
PLN
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Wartość
na 31.12.2004
w danej walucie
w tys.

719
161

Wartość
na dzień bilansowy w danej
walucie w tys.

880

Wartość
na 31.12.2004
w walucie
sprawozdania
finansowego
w tys.
880
719
161
Wartość na dzień
bilansowy
w walucie
sprawozdania
finansowego
w tys.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
Nota 5 - Ryzyka
1.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale w kategorie bilansowe, w tym:
a)

wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy
procentowej
Ryzyko wartości godziwej wynikające ze stopy procentowej związane jest z istnieniem
odwrotnej zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych a wartością zerokuponowych papierów dłużnych, obligacji ze stałym kuponem lub wartością instrumentów
dłużnych określonych w § 25 1.2 rozporządzenia z dnia 8 października w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych z kuponem opartym
na stopie procentowej.
Kategoria bilansowa
Obligacje zerokuponowe Skarbu Państwa
Bony skarbowe
Certyfikaty depozytowe
Instrumenty dłużne określone w § 25 1.2 Rozporządzenia
RAZEM:

b)

Udział w aktywach
Funduszu
2,25%
21,30%
2,54%
15,41%
41,50%

wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów środków pieniężnych wynikające ze stopy procentowej związane
jest z istnieniem zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych a wielkością przepływów finansowych (kuponów) wynikających z faktu posiadania zmiennokuponowych
papierów dłużnych.
Kategoria bilansowa
Obligacje zmiennokuponowe Skarbu Państwa
Obligacje zmiennokuponowe przedsiębiorstw
Listy zastawne
Instrumenty dłużne określone w § 25 1.2 Rozporządzenia
RAZEM:

2.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a)

funduszu

Udział w aktywach
Funduszu
8,27%
32,93%
3,53%
15,41%
60,14%
ryzykiem

kredytowym,

kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy
czym w opisie nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń.
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem kredytowym określony
jest przez procentowy udział papierów dłużnych przedsiębiorstw, depozytów banko-
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wych, transakcji sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu (sell-by back) oraz transakcji
na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Na poziom ryzyka kredytowego decydujący wpływ ma kondycja finansowa emitentów
papierów wartościowych, banków przyjmujących depozyty oraz kontrahentów
w transakcjach, w których druga strona przyjmuje na siebie pewne zobowiązania finansowe. Sytuacja finansowa powyższych podmiotów może być oceniana na podstawie
przyznanych im, przez instytucje wyspecjalizowane w tego rodzaju działalności, ratingów kredytowych. W przypadku funduszu DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus wszystkie podmioty (emitenci, banki, kontrahenci) posiadają ratingi na poziomie inwestycyjnym („Investment Grade”), tzn. min BBB- wg. Agencji Standard&Poors.
Wartość
w tys. PLN
218 103
15 148
16 543
249 794

Kategoria bilansowa
Obligacje przedsiębiorstw
Listy zastawne
Depozyty bankowe
RAZEM:
b)

wskazanie istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat
Kategoria bilansowa
Obligacje przedsiębiorstw

3.

Udział
w aktywach
50,86%
3,53%
5,32%
59,71%

Udział w aktywach
Funduszu przekraczający
20%
50,86%

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem
przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym określony
jest przez procentowy udział aktywów (papierów wartościowych, instrumentów rynku
pieniężnego, depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej
skorygowany o pozycję walutową uzyskaną przez użycie instrumentów pochodnych
w aktywach netto funduszu.
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie lokował swoich aktywów w aktywa nominowane w walutach obcych.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
NOTA OBJAŚNIAJĄCA
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ
FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony
do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie następuje
przeniesienie ryzyk
Bon skarbowy 17 maja 2006
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30.06.2005

31.12.2004

39 350

-

39 350

-

14 403

-
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Bon skarbowwy 13 lipca 2005
Bon skarbowy 20 lipca 2005

14 974
9 973

-

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK
(STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT
1. Składniki lokat
w tym:
dłużne papiery
2. Składniki lokat
rynku, w tym:
dłużne papiery

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego
zysku z wyceny
aktywów w tys.
na dzień bilansowy

Wartość zrealizowanego zysku
(straty) ze zbycia
lokat w tys.
na dzień bilansowy

notowane na aktywnym rynku,
wartościowe
nienotowane na aktywnym
wartościowe

-

113

-

113

-3 388

4 143

-3 388

4 143

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - KOSZTY FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
WYNAGRODZENIE DLA
TOWARZYSTWA
Część stała wynagrodzenia

Wartość za okres Wartość za okres Wartość za okres
od 01.01.2004
od 01.01.2004
od 01.01.2005
do 30.06.2004
do 31.12.2004
do 30.06.2005
1 374
7 057
4 211

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE
O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Wartość aktywów netto na koniec
roku obrotowego
II. Wartość aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa na koniec
roku obrotowego

30.06.2005

31.12.2004

31.12.2003

417 515

505 930

633 691

154,09

149,84

142,58
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III. Wartość aktywów netto
na poszczególne kategorie jednostek
uczestnictwa na koniec roku
obrotowego
KATEGORIA A

154,09

149,84

142,58

154,09

-

-

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PŁYNNA LOKATA PLUS

DODATKOWE
INFORMACJE
FINANSOWEGO
1.

I

OBJAŚNIENIA

DO

SPRAWOZDANIA

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH,
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym
za bieżący okres.

2.

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO
BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

DNIU

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2005 roku nie wystąpiły
takie zdarzenie, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.
3.

ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI
W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZĄDZONYMI
I
OPUBLIKOWANYMI
SPRAWOZDANIAMI
FINANSOWYMI
Z powodu wprowadzenia do stosowania od dnia 1 stycznia 2005 roku zmian w szczególnych zasadach rachunkowości, Fundusz dokonał przekształcenia finansowych danych porównywalnych ujawnionych w uprzednio sporządzonych i opublikowanych sprawozdaniach
na dzień 30 czerwca 2004 roku oraz 31 grudnia 2004 roku. W poniżej zamieszczonej tabeli
w sposób szczegółowy przedstawiono przekształcone dane finansowe.
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Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku
Przed przekształceniem
31.12.2004
I.

Aktywa
1. Lokaty
Papiery wartościowe
3. Należności
3.1 Odsetki
III. Aktywa netto

Po przekształceniu
31.12.2004
508
502
502
5
5
505

032
067
067
085
085
930

I.

Aktywa
2. Należności
4. Składniki lokat notowane
na aktywnym rynku,
w tym:
dłużne papiery
wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane
na aktywnym rynku,
w tym:
dłużne papiery
wartościowe
III. Aktywa netto

508 032
0
0
0
507 152
507 152
505 930

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku
Przed przekształceniem
01.01.2004 - 31.12.2004
I. Przychody z lokat
1. Odsetki
2. Odpis dyskonta
II. Koszty operacyjne
3. Odsetki od zaciągniętych
kredytów i pożyczek
4. Amortyzacja premii
IV. Koszty operacyjne netto
VII.Wynik z operacji

42
30
12
9

843
521
322
251
172

1 218
9 251
33 953

I.

Po przekształceniu
01.01.2004 - 31.12.2004
Przychody z lokat
2. Przychody odsetkowe

II. Koszty funduszu
IV. Koszty funduszu netto
VII.Wynik z operacji

41 453
41 453
7 861
7 861
33 953

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku
Przed przekształceniem
01.01.2004-30.06.2004
I. Przychody z lokat
1. Odsetki
2. Odpis dyskonta
II. Koszty operacyjne
3. Odsetki od zaciągniętych
kredytów i pożyczek
4. Amortyzacja premii
IV. Koszty operacyjne netto
VII. Wynik z operacji
4.

22
16
6
5

624
362
262
263
7

606
5 263
17 567

I.

Po przekształceniu
01.01.2004-30.06.2004
Przychody z lokat
2. Przychody odsetkowe

II. Koszty funduszu

IV. Koszty funduszu netto
VII. Wynik z operacji

22 011
22 011
4 650

4 650
17 567

DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ
WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJATKOWĄ
I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ FUNDUSZU.
a)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki informowania uczestników
o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.

b)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.

c)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji
zawieranych przez Fundusz.
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5.

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności Funduszu.
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OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 pkt. l) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Płynna Lokata Plus - (zwanego dalej Funduszem) oświadcza, że dane dotyczące stanów
aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych, jak też
pożytków z nich wynikających przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres
od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.
Piotr Zaczek
Prokurent

Bożena Osak
Pełnomocnik

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2005 r.

241

Sprawozdanie finansowe
DWS Polska Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Euroobligacji

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
EUROOBLIGACJI
OBEJMUJĄCEGO OKRES
OD DNIA 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU

Dla Akcjonariusza DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego sprawozdania finansowego DWS
Polska Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Euroobligacji z siedzibą
w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, na które składa się: wprowadzenie
do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku
o wartości 37.595 tys. złotych, bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku, który
wykazuje aktywa netto i kapitały na sumę 38.703 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji
za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujący dodatni
wynik z operacji w kwocie 343 tys. złotych, zestawienie zmian w aktywach netto za okres
od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujące zmniejszenie aktywów
netto o kwotę 13.232 tys. złotych, rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia
1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych netto o kwotę 538 tys. złotych oraz noty objaśniające i informacja dodatkowa.
Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny
za prawidłowość i rzetelność powyższego śródrocznego sprawozdania finansowego,
sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2002 roku. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. nr 231, poz. 2318). Naszym zadaniem było, w oparciu o przeprowadzony
przegląd, sporządzenie raportu z przeglądu.
Przegląd
śródrocznego
sprawozdania
finansowego
przeprowadziliśmy
stosownie
do postanowień Międzynarodowego Standardu o Przeglądach 2410 Przegląd srodrocznych
informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki oraz
normy nr 4 wykonywania zawodu biegłego rewidenta Ogólne zasady dokonywania przeglądu
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sprawozdań finansowych, wydanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przegląd
śródrocznego sprawozdania finansowego obejmuje wykorzystanie informacji uzyskanych
w szczególności od osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość Funduszu oraz zastosowanie
procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Zakres i metoda przeglądu istotnie różni się
od zakresu badania przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowych
Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych i nie pozwala na uzyskanie pewności,
że wszystkie istotne nieprawidłowości zostały zidentyfikowane, jak ma to miejsce w przypadku
pełnego zakresu badania. Dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym śródrocznym
sprawozdaniu finansowym.
Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iz załączone
śródroczne sprawozdanie finansowe, nic przedstawia prawidłowo oraz rzetelnie, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacji majątkowej i finansowej DWS Polska Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Euroobiigacji na dzień 30 czerwca 2005 roku oraz wyniku z operacji
oraz przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku
zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, nr. 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych
na jej podstawie przepisów wykonawczych.
Do sprawozdania finansowego dołączono List DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu oraz Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
Biegły rewident nr 9941/7390
Bożena Graczyk,
Członek Zarządu

Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku.
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Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Dyrektor
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2318) Zarząd DWS Polska TFI S.A. przedstawia półroczne sprawozdanie finansowe DWS Polska Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Euroobligacji, które obejmuje:
1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2.

Zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku,

3.

Bilans funduszu sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku wykazujący aktywa netto
i kapitały w wysokości 38 703 tys. złotych.

4.

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku
wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 343 tys. złotych.

5.

Zestawienie zmian w aktywach netto z okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005
roku.

6.

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005
roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 538 tys. złotych.

7.

Noty objaśniające

8.

Informację dodatkową

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes Zarządu

Joanna Sworowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości
Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku
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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU

Wprowadzenie
Zestawienie lokat, w tym:
Tabela główna
Tabele uzupełniające, w tym:
Akcje,
Warranty subskrypcyjne,
Prawa do akcji,
Prawa poboru,
Kwity depozytowe,
Listy zastawne,
Dłużne papiery wartościowe,
Instrumenty pochodne,
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne,
Tytuły uczestnictwa,
Wierzytelności,
Weksle,
Depozyty,
Waluty,
Nieruchomości,
Statki morskie,
Inne,

nie
nie
nie
nie
nie
nie

dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy

Tabele dodatkowe, w tym:
Gwarantowane składniki lokat,
nie dotyczy
Instrumenty rynku pieniężnego,
nie dotyczy
Grupy kapitałowe,
nie dotyczy
Składniki lokat od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy,
nie dotyczy
Papiery wartościowe emitowane przez instytucje finansowe, których członkiem
jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z Państw należących do OECD,
nie dotyczy
Bilans,
Rachunek wyniku z operacji,
Zestawienie zmian w aktywach netto,
Rachunek przepływów pieniężnych
Noty objaśniające, w tym:
Nota 1 – Polityka rachunkowości,
Nota 2 – Należności funduszu,
Nota 3 – Zobowiązania funduszu,
Nota 4 – Środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
Nota 5 – Ryzyka,
Nota 6 – Instrumenty pochodne,
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Nota 7 – Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu lub drugiej strony do odkupu,
nie dotyczy
Nota 8 – Kredyty i pożyczki,
nie dotyczy
Nota 9 – Waluty i różnice kursowe,
Nota 10 – Dochody i ich dystrybucja,
Nota 11 – Koszty Funduszu,
Nota 11 – Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa
Informacja dodatkowa

246

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Euroobligacji

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
EUROOBLIGACJI
WPROWADZENIE

1) FUNDUSZ
Nazwa i Typ Funduszu:
DWS Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Euroobligacji.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym specjalistycznym otwartym.
W dniu 21 czerwca 2000 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała decyzję nr DFN409/11-24/00 o utworzeniu DWS Polska Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Rynku Pieniężnego.
W dniu 13 sierpnia 2002 roku na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
nr DFI1-4033-11/1-01/02-2241 DWS Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Rynku Pieniężnego zmienił nazwę na DWS Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Euroobligacji.
Fundusz Specjalistyczny Euroobligacji został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny w Rejestrowym Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu
21 lipca 2000 roku pod numerem RFj 65.
Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie głównie w denominowane w EURO
papiery wartościowe o charakterze dłużnym, charakteryzujące się dodatkowo niskim poziomem
ryzyka kredytowego.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu.

Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i Statutem Fundusz może lokować aktywa w:
1.
Papiery wartościowe,
2.
Instrumenty rynku pieniężnego,
3.
Depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,
4.
Instrumenty pochodne,
5.
Transakcje terminowe,
6.
Jednostki uczestnictwa,
7.
Certyfikaty inwestycyjne,
8.
Zagraniczne tytuły uczestnictwa.
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Specjalizacja funduszu:
1.

Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w denominowane w EURO
dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, emitowane przez podmioty posiadające ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym („investment grade”
rating) w rozumieniu standardów agencji ratingowych Standard & Poor,s Corporation lub
Moody’s Investors Service lub Fitch Investors Sernice.

2.

Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze
wykorzystania prawa, przysługującego Funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

3.

Przy doborze lokat Fundusz zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, brał
będzie pod uwagę następujące kryteria:
a.
W odniesieniu do wszystkich lokat:
i. Ocena perspektyw ekonomicznych emitenta, przy szczególnym uwzględnieniu
spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, branży, produktów, polityki
wypłat dywidend i wzrostu wyników finansowych,
ii. Kształtowanie się głównych wskaźników aktywności gospodarczej, stabilności
cenowej i poziomu stóp procentowych, z uwzględnieniem wpływu tych parametrów na zachowanie się cen instrumentów finansowych,
iii. Ocena możliwości wzrostu lub ryzyka spadku ceny papieru wartościowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny,
iv. Płynność dokonywanej lokaty w tym relacji do płynności innych lokat Funduszu,
v. Możliwość zabezpieczenia lokaty pod względem ryzyka utraty jej wartości,
vi. Ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
vii. Spełnienie zasady dywersyfikacji lokat,
b.

Przy zawieraniu umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, Fundusz będzie się kierował:
i. Rodzajem instrumentu bazowego,
ii. Stosunkiem ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do jego ceny rynkowej,
iii. Płynnością instrumentu pochodnego,
iv. Terminem wygaśnięcia(rozliczenia) instrumentu pochodnego,
v. Sposobem rozliczenia instrumentu pochodnego,
vi. Oceną perspektyw zmian wartości instrumentu bazowego,
vii. Spodziewanym kształtowaniem się różnicy pomiędzy wycena rynkową instrumentu pochodnego a wartością instrumentu bazowego,
viii. Wiarygodnością finansową strony umowy.

Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają 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
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Towarzystwo powstało z przekształcenia DWS Polska Towarzystwa Funduszy 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 sądzie w dniu 6 sierpnia 1998 roku.
DWS Polska TFI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000065346.
Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service GmbH z siedzibą
we Frankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Do dnia 1 kwietnia 2003 poprzednia nazwa Akcjonariusza brzmiała Deutsche Asset
Management Europe GmbH.
Kapitał akcyjny DWS Polska TFI S.A. na dzień sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosi 25 000 000,00 PLN i dzieli się
na 2 500 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 PLN każda.

3) OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY
Prezentowane sprawozdanie
do 30 czerwca 2005 roku.

finansowe

obejmuje

okres

sprawozdawczy

od

1

stycznia

Dniem bilansowym jest 30.06.2005 roku.
Sprawozdanie obejmuje następujące dane porównywalne:
a)
Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
b)
Rachunek Wyniku z Operacji oraz Rachunek Przepływów Pieniężnych za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2004 roku i okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku
c)
Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2004 roku

4) KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu.

5) BIEGŁY REWIDENT
Biegły Rewidentem, który dokonał przeglądu prezentowanego sprawozdania finansowego DWS
Polska Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Euroobligacji obejmujące pierwsze
półrocze 2005 roku jest KPMG Audyt sp. z o.o., z siedziba w Warszawie przy ul. Chłodnej 51

6) CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ZBYWANYCH PRZEZ
FUNDUSZ
Specjalistyczny Fundusz Euroobligacji zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki uczestnictwa kategorii A są zbywane przez Fundusz osobom fizycznym, osobom
prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym
jak i zagranicznym, które mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania
i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 2% średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku. Fundusz może wypłacać Uczestnikom Funduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii A
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Świadczenie, o którym mowa w art. 10 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa
kategorii A może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 0,5% wpłaty
na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A
nie jest pobierana opłata manipulacyjna.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROOBLIGACJI
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

SKŁADNIKI LOKAT
Dłużne papiery wartościowe

30.06.2005
Wartość według Wartość według
wyceny na dzień
ceny nabycia
w tys.
bilansowy w tys.
37 263
37 595

Procentowy
udział w aktywach ogółem
97,12

31.12.2004
Wartość według Wartość według
ceny nabycia
wyceny na dzień
w tys.
bilansowy w tys.
49 270
50 440

Procentowy
udział w aktywach ogółem
96,75

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROOBLIGACJI
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

DŁUŻNE PAPIERY
WARTOŚCIOWE

Rodzaj rynku

Nazwa
rynku

Dopuszczone do publicznego obrotu:
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Nienotowane
LEHMAN BROS
na aktywnym
HOLDINGS PLC
rynku

Emitent

Kraj
siedziby
emitenta

Termin
wykupu

Lehman Broth- Wielka Bry2005-09-01
ers Holdings Plc tania
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Warunki Wartość
oprocennomitowania
nalna

2,68

808

Wartość
ProcenWartość według
towy
według wyceny
udział
Liczba
ceny
na dzień
w aknabycia
bilantywach
w tys.
sowy
ogółem
w tys.
8 510 37 263 37 595
97,12
210
912
908
2,35
811
2,10
200

818

811

2,10
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Bony skarbowe
Nienotowane
7 grudnia 2005
na aktywnym
rynku
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Nienotowane
ANGLO IRISH
na aktywnym
BANK CORP
rynku
Nienotowane
BANK OF
na aktywnym
IRELAND
rynku
Nienotowane
CIT GROUP INC
na aktywnym
rynku
Aktywny
CONTINENTAL
Frankfurt
rynek
AG
regulowany
DAIMLER
Aktywny
Frankfurt
CHRYSLER NA
rynek
HLDG
regulowany
Nienotowane
INTL LEASE
na aktywnym
FINANCE CORP
rynku
Aktywny
REPUBLIC OF
rynek
Frankfurt
HUNGARY
regulowany
Aktywny
METRO
rynek
Stutgart
regulowany
Nienotowane
MORGAN
na aktywnym
STANLEY
rynku

Skarb Państwa

Polska

2005-12-07

97

0,25

100

10

94

97

0,25

33 532

8 300

36 351

36 687

94,77

Anglo Irish
Bank Corp

Irlandia

2009-05-06

2,28

2 020

500

2 092

2 028

5,24

Bank of Ireland

Irlandia

2010-02-10

6,45

808

200

760

943

2,44

Cit Group Inc

USA

2009-05-13

2,58

1 212

300

1 264

1 223

3,16

2008-12-05

6,88

2 424

600

2 915

2 843

7,35

2007-01-16

5,63

1 010

250

977

1 083

2,80

2008-11-12

2,55

1 010

250

1 006

1 017

2,63

Continental AG Niemcy
DaimlerChrysler
North America USA
Holding Corp
International
Lease Finance
USA
Corporation
Republic
of Hungary

Węgry

2011-06-27

5,63

1 010

250

1 080

1 154

2,98

Metro AG

Niemcy

2009-10-07

2,55

2 020

500

2 107

2 033

5,25

2007-08-23

2,53

808

200

820

814

2,10

Morgan Stanley
Dean Witter & USA
Co
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Aktywny
rynek
regulowany
Aktywny
POLAND
rynek
regulowany
Nienotowane
POLAND
na aktywnym
rynku
Aktywny
POLAND
rynek
regulowany
Aktywny
POLAND
rynek
regulowany
Nienotowane
POLAND
na aktywnym
rynku
Nienotowane
POLAND
na aktywnym
rynku
Aktywny
REPUBLIC OF
rynek
LATVIA
regulowany
Nienotowane
RENTOKIL INITIAL na aktywnym
rynku
Aktywny
SLOVAK
rynek
REPUBLIC
regulowany
TPSA
Nienotowane
EUROFINANCE
na aktywnym
BV
rynku
OLIVETTI INTL
FINANCE NV

Stutgart

Telecom Italia
Finance N.V.

Luxemburg

2009-07-30

6,58

1 616

400

1 668

1 925

4,97

Frankfurt

The Reublic
of Poland

Polska

2009-01-15

3,88

2 020

500

2 180

2 142

5,53

The Reublic
of Poland

Polska

2012-03-12

5,50

2 020

500

1 790

2 319

5,99

Frankfurt

The Reublic
of Poland

Polska

2013-02-05

4,50

2 020

500

2 062

2 230

5,76

Frankfurt

The Reublic
of Poland

Polska

2011-02-14

5,50

2 020

500

2 502

2 327

6,01

The Reublic
of Poland

Polska

2010-03-22

6,00

1 616

400

2 038

1 861

4,81

The Reublic
of Poland

Polska

2006-09-18

2,24

1 212

300

1 224

1 215

3,14

The Republic
of Latvia

Łotwa

2008-11-27

5,38

2 020

500

2 531

2 265

5,85

Rentokil Initial

Wielka Bry2007-05-21
tania

5,75

1 414

350

1 627

1 502

3,88

2010-04-14

7,38

1 010

250

1 202

1 239

3,20

2007-03-13

6,50

1 414

350

1 691

1 537

3,97

Stutgart

Frankfurt Slovak Republic Słowacja
TPSA Eurofinance B.V

Holandia
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Aktywny
VEOLIA
Veolia
rynek
Frankfurt
ENVIRONNEMENT
Environnement
regulowany
Nienotowane
Volkswagen
VOLKSWAGEN
na aktywnym
Financial
FIN SERV NV
rynku
Services N.V.
Nienotowane
VNU NV
VNU N.V
na aktywnym
rynku

Francja

2008-06-27

5,88

606

150

564

667

1,72

Holandia

2008-06-02

2,50

1 616

400

1 672

1 622

4,19

Holandia

2008-10-29

6,75

606

150

579

698

1,80
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROOBLIGACJI
BILANS
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
BILANS
Aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat
netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk
(strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny
nabycia
Zakumulowany, rozdysponowany wynik netto z lat
ubiegłych
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
(IV+V+/-VI)
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A

Kategorie jednostek uczestnictwa

KATEGORIA A

30.06.2005
38 760
1 159
1
19 908
19 908
17 687
17 687
5
57
38 703
28 127
842 055
-813 928
29 813

31.12.2004
52 140
1 697
3
50 249
50 249
191
191
0
205
51 935
41 702
826 124
-784 422
28 507

26 938

25 412

2 875

3 095

-466

497

-18 771

-18 771

38 703

51 935

27 441,638
1 410,37

37 137,147
1 398,45

Liczba na dzień
30.06.2005
27 441,638

Liczba na dzień
31.12.2004

Wartość
aktywów netto
na jednostkę
uczestnictwa
na dzień
30.06.2005
1 410,37

Wartość
aktywów netto
na jednostkę
uczestnictwa
na dzień
31.12.2004

-

-

Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROOBLIGACJI
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tysiącach zł, z wyjątkiem wyniku operacji przypadającego na jednostkę uczestnictwa)
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo różnic kursowych
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Ujemne saldo różnic 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 różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty)
z wyceny lokat, w tym:
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji

01.01.2005 – 01.01.2004 – 01.01.2004 –
30.06.2005
31.12.2004
30.06.2004
1 880
3 499
2 004
1 880
3 499
2 004
0
0
0
354
1 228
708
344
1 022
583
3
12
3
3
192
122
4
2
0
0
0
0
354
1 228
708
1 526
2 271
1 296
-1 183
-8 005
-2 823

Wynik z operacji na przypadający na jednostkę
uczestnictwa
KATEGORIA A

-220

965

727

-516

699

616

-963

-8 970

-3 550

-38
343

-9 280
-5 734

-3 327
-1 527

12,50

-154,40

-33,70

12,50

-

-

Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją
dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROOBLIGACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
I

Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego
okresu sprawozdawczego

256

01.01.2005 –
30.06.2005
51 935

01.01.2004 –
31.12.2004
78 248
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2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem),
w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty)
z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym
(razem), w tym:
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie
kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
KATEGORIA A
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie
kapitału z tytułu odkupionych jednostek
uczestnictwa)
KATEGORIA A
5. Łączna zmiana aktywów netto w okresie
sprawozdawczym
6. Wartość aktywów netto na koniec okresu
sprawozdawczego
7. Średnia wartość aktywów netto w okresie
sprawozdawczym
II Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
c) saldo zmian
KATEGORIA A
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco
od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
c) saldo zmian
KATEGORIA A
III Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
KATEGORIA A
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
KATEGORIA A
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym
KATEGORIA A
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
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343

-5 734

1 526
-220

2 271
965

-963

-8 970

343

-5 734

-13 575

-20 579

15 931

44 059

15 931

-

-29 506

-64 638

-29 506

-

-13 232

-26 313

38 703

51 935

46 144

68 133

-9 695,509

-13 694,962

11
11
20
20
-9
-9

281,290
281,290
976,799
976,799
695,509
695,509

28 372,116
42 067,078
-13 694,962
-

27 441,638

37 137,147

706
706
679
679
27
27

716,071
716,071
274,433
274,433
441,638
441,638

695 434,781
658 297,634
37 137,147
-

1 398,45

1 539,34

1 398,45

-

1 410,37

1 398,45

1 410,37

-

1,72%

-9,15%

1,72%

-

1 340,81

1 389,88
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KATEGORIA A
1 340,81
data wyceny
07.03.2005
29.12.2004
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę
1 475,29
1 624,39
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
1 475,29
data wyceny
02.05.2005
02.03.2004
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
według ostatniej wyceny w okresie
1 410,39
1 398,45
sprawozdawczym
KATEGORIA A
1 410,39
data wyceny
30.06.2005
31.12.2004
IV Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
1,50%
1,50%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROOBLIGACJI
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(w tysiącach złotych)
01.01.2005 – 01.01.2004 – 01.01.2004 –
30.06.2005
31.12.2004
30.06.2004

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
Wpływy
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu zbycia składników lokat
Pozostałe
Wydatki
Z tytułu nabycia składników lokat
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla
towarzystwa
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat
rejestracyjnych
Pozostałe
Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
Wpływy
Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Pozostałe
Wydatki
Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Odsetki
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków
pieniężnych i ekwiwalentów środków
pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
(A+/-B)
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13 168

16 923

4 128

25 095
1 447
23 582
66
11 927
11 555

19 137
3 550
15 521
66
2 214
1 148

18 763
2 667
16 044
52
14 635
14 030

360

1 052

593

3

0

12

9

14

0

-13 706

-20 541

-8 343

16 004
15 829
122
53
29 710
29 524
122
0
64

107 048
44 126
62 430
492
127 589
64 639
62 430
17
503

47 023
35 089
11 661
273
55 366
43 443
11 661
1
261

-538

-3 618

-4 215
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Środki pieniężne i ekwiwalenty środków
pieniężnych na początek okresu
sprawozdawczego
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków
pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
(E+/-D)

1 697

5 315

5 315

1 159

1 697

1 100

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
EUROOBLIGACJI

NOTA NR.1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
1) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Półroczne sprawozdanie finansowe DWS Polska Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Euroobligacji na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz.
694 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2004 r, nr.231, poz.2318).

Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i walucie polskiej.

2.

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane są w tys. złotych, za wyjątkiem
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa

3.

Na dzień bilansowy ustala się wynik z operacji Funduszu, obejmujący:
a) Przychody z lokat netto – stanowiące różnicę pomiędzy przychodami z lokat i kosztami
Funduszu netto,
b) Zrealizowany zysk/stratę ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk/stratę z wyceny lokat.

4.

Na dzień bilansowy przyjmuje się metody wyceny stosowane w dniu wyceny.

5.

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 objaśniające,
g) Informację dodatkową,

6.

Sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2005 roku obejmuje następujące dane porównywalne:
a) Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
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b)

c)

Rachunek Wyniku z Operacji i Rachunek Przepływów Pieniężnych za okres
od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku i okres od 1 stycznia 2004 roku
do 30 czerwca 2004 roku,
Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

Ujmowanie w księgach rachunkowych informacji i operacji dotyczących Funduszu
1.

Księgi Funduszu są prowadzone w walucie polskiej.

2.

Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego
dotyczą.

3.

Zapisy w księgach rachunkowych Funduszu dokonywane są na podstawie dowodów księgowych. Operacje dotyczące poszczególnych składników aktywów i pasywów Funduszu
ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.

4.

Nabycie albo zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych
Funduszu w dacie zawarcia umowy.

5.

Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Fundusz w dniu wyceny po momencie wyceny
tj. godz. 12:00, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji
w momencie wyceny ujmuje się w dacie zawarcia umowy, ale uwzględnia w najbliższej
wycenie aktywów Funduszu i ustaleniu jego zobowiązań.

6.

Nabyte składniki portfela lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu według ceny
nabycia, obejmującej prowizję maklerską. Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje
się według wartości równej zeru.

7.

Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje się w cenie nabycia wynikającej z ceny nabycia tych składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub
otrzymanych przychodów pieniężnych.

8.

Dłużne papiery wartościowe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej łącznie ze skumulowanymi odsetkami.

9.

Zysk lub stratę ze zbycia składników lokat Funduszu wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny
nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysokości
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
najwyższej bieżącej wartości księgowej.

10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje pożyczek papierów wartościowych są wyłączone spod zasady określonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika
lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika lokat.
12. Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach
rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest
kurs nieuwzględniający tego prawa poboru.
13. Należną dywidendę a akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzględniający tego prawa do dywidendy.
14. Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo
do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się
w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw.
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15. Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Funduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień, w którym Fundusz zbył bądź odkupił jednostki uczestnictwa. Na potrzeby określenia
Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w określonym Dniu Wyceny nie
uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych
z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupu następuje zgodnie z metodą
FIFO.
18. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
19. Przychody z lokat obejmują w szczególności odsetki, oraz dodatnie saldo różnic kursowych
powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
21. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
22. Koszty Funduszu obejmują w szczególności ujemne saldo różnic kursowych powstałe
w związku z wyceną środków pieniężnych, należności, oraz zobowiązań w walutach obcych, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek a także koszty limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej. W przypadku
kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu
kosztów operacyjnych zmniejszają naliczoną rezerwę. Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
24. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
25. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym
Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasadą opisaną
w punkcie 16.

Wycena aktywów i pasywów Funduszu
1.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, który przypada w dniu,
w którym odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

2.

Aktywa Funduszu wycenia się a zobowiązania Funduszu ustala się w dniu wyceny oraz
na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.

3.

Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych, listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania
mające siedzibę za granicą wyznacza się w oparciu o ostatnie, dostępne kursy o godz.
12.00 w Dniu Wyceny, w następujący sposób:
a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny
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b)

c)

kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena
aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia,
a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość
z Dnia Wyceny;
jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji - według
ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, z zastrzeżeniem,
że gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo
wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość;
jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej,
ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie
z pkt. 4

4.

W celu wiarygodnego oszacowania wartości godziwej Fundusz stosuje następujące powszechnie uznane metody estymacji, w szczególności:
a) Oszacowanie na podstawie ostatnich dostępnych ofert kupna i sprzedaży, przy czym
nie jest możliwe oparcie się wyłącznie na ofertach sprzedaży,
b) Oszacowanie na podstawie ceny nieróżniącego się istotnie składnika lokat, ogłoszonej
na aktywnym rynku;
c) Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i porównania z emitentami
o zbliżonym profilu, których instrumenty finansowe są notowane na aktywnym rynku,
d) Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem prognozowanych przepływów generowanych przez emitenta oraz wartości rezydualnej,
e) Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.

5.

Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach aktywnych jest rynek,
na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest dokonywany na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

6.

Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala się:
a) akcji - według wartości godziwej, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ
na tę wartość, w szczególności w oparciu o analizę sytuacji finansowej spółki i porównanie ze spółkami o zbliżonym profilu, których akcje są notowane na rynku aktywnym,
b) praw do akcji - w oparciu o ostatnią cenę, po jakiej nabywano papiery wartościowe
na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość rynkową prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa,
a w przypadku, gdy zostały określone i podane do publicznej wiadomości różne ceny
emisyjne, w oparciu o średnią cenę nabycia ważoną liczbą nabytych papierów wartościowych, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową,
c) praw poboru - według wartości teoretycznej,
d) weksle, wierzytelności pieniężne, listy zastawne i inne dłużne papiery wartościowe,
w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy pro-
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e)

f)

g)

h)

centowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio
do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu,
instrumenty pochodne oparte o stopy procentowe lub kursy waluty oraz papiery wartościowe z wbudowanymi instrumentami pochodnymi tego rodzaju – według modeli wyceny, z uwzględnieniem bieżącej i oczekiwanej wartości instrumentów, o które jest
oparty dany instrument pochodny,
opcje – według wartości godziwej, z uwzględnieniem typu instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu pozostałego do wygaśnięcia opcji, w tym w oparciu o wycenę dostarczaną przez wystawcę opcji, dokonywaną według uznanych metod, takich
jak Monte Carlo, zmodyfikowany model Black’a Scholes’a,
kontrakty terminowe – według stanu rozliczeń kontrahentów wynikających z warunków zawartej umowy, z uwzględnieniem wyceny instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – według ostatniej
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat lub tytuł uczestnictwa
dostępnej o godz. 12.00 w Dniu Wyceny, z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na tę wartość, które nastąpiły w okresie od momentu ostatniej publikacji
tej wartości do Dnia Wyceny.

7.

W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.

8.

Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

9.

Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, ustala się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

10. Papiery wartościowe nabyte przez Fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
11. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu
do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty
różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Aktywa Funduszu oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub
ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie są notowane na aktywnym rynku - w walucie, w której są denominowane. Aktywa Funduszu
i jego zobowiązania wykazuje się w walucie polskiej, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wartość Aktywów Funduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do Euro.
13. Środki pieniężne oraz denominowane w złotych należności i zobowiązania wycenia się
w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień, o którym
mowa w pkt.3.
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Ustalanie wartości aktywów netto funduszu
1.

W Dniu Wyceny aktywa funduszu wycenia się a zobowiązania ustala się według stanów
odpowiednio aktywów i zobowiązań oraz kursów, cen i wartości określonych w Momencie
Wyceny tj. o 12:00 z bieżącego Dnia Wyceny.

2.

Wartość aktywów netto funduszu jest równa wartości wszystkich aktywów funduszu
w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowiązania funduszu w Dniu Wyceny.

3.

Wartość aktywów netto funduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w dniach, w których
odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

4.

Wartość aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa w Dniu Wyceny jest równa
wartości aktywów netto podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa kategorii A ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników Funduszu w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.

5.

Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w Dniu Wyceny po Cenie równej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A i wyznaczonej zgodnie z zasadą
opisaną, w pkt.4.

2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI
Z dniem 1 stycznia 2005 roku wprowadzono zmiany do stosowanych zasad rachunkowości Funduszu, związane z wejściem w życie rozporządzenia ministra finansów z dnia 8 października
2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2004
r, nr. 231, poz. 2318).
Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono zmiany w ujmowaniu operacji, w metodach wyceny
aktywów Funduszu oraz sposobie sporządzania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych.

Zmiany w ujmowaniu składników aktywów Funduszu:
1.

Sposób ujmowania transakcji nabycia i zbycia składników aktywów Funduszu
Od dnia 1 stycznia 2005 roku nabycie albo zbycie składników lokat przez fundusz ujmuje
się w księgach rachunkowych funduszu w dacie zawarcia umowy i uwzględnia w wycenie
aktywów funduszu i ustaleniu jego zobowiązań w tym samym Dniu Wyceny, po warunkiem
otrzymania potwierdzenia zawarcia transakcji do Momentu Wyceny tj.godz.12:00.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2004 roku moment zaewidencjonowania transakcji uzależniony był od rodzaju rynku, na którym Fundusz zawarł transakcję. Jedynie umowy zawarte na GPW w Warszawie, objęte systemem gwarantowania, mogły być
ewidencjonowana w księgach rachunkowych Funduszu w dniu jej zawarcia. Wszystkie pozostałe umowy dotyczące składników aktywów Funduszu ewidencjonowane były w dniu
ich rozliczenia. Znowelizowany sposób ujmowania transakcji pozwolił na ujawnianie wpływu
wszelkich zdarzeń i ryzyk związanych z nabywanymi i zbywanymi aktywami, niezwłocznie
po zawarciu umów, których przedmiotem są te aktywa.

2.

Ujmowanie transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży
Od dnia 1 stycznia 2005 roku ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu w Bilansie
w pozycji Należności lub Zobowiązania Funduszu łącznie z naliczonymi odsetkami. Przychody/ Koszty uzyskane w wyniku tego typu transakcji ujmowane są w Przychodach odsetkowych/Kosztach odsetkowych Funduszu. Zgodnie z zasadami uprzednio obowiązującymi papiery wartościowe nabyte bądź zbyte w wyniku tego typu transakcji ujmowane były jako
składniki lokat Funduszu w pozycji Lokaty Funduszu. Przychody bądź koszty z tytułu zawar-
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tych transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży ewidencjonowane
były w Przychodach z tytułu dyskonta/Kosztach z tytułu premii.
3.

Metody ujmowania dłużnych papierów wartościowych
Od dnia 1 stycznia 2005 roku wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona w stosunku do ich wartości nominalnej ujmowana jest łącznie z odsetkami naliczonymi od tych
aktywów. W Przychodach z tytułu odsetek od dłużnych papierów wartościowych ewidencjonowane są odsetki kuponowe naliczone od papierów dłużnych wycenianych w wartości
godziwej oraz odsetki z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych
na aktywnym rynku metodą skorygowanej ceny nabycia. Zgodnie z obowiązującymi
do 31 grudnia 2004 roku przepisami wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona
w stosunku do ich wartości nominalnej oraz odsetki kuponowe ujmowane były odrębnie.
W Przychodach ewidencjonowane były odrębnie odsetki kuponowe oraz odpis dyskonta,
w Kosztach – amortyzacja premii.

4.

Zmiany w sposobie klasyfikowania składników lokat Funduszu
Nowe rozporządzenie wprowadziło zmiany w klasyfikacji składników lokat, w zależności
od rynku, na którym są notowane: z rynku zorganizowanego na rynek aktywny, będące
podstawą do wyboru metody wyceny tych składników.
Do 31 grudnia 2004 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundusz klasyfikował
składniki lokat na składniki notowane na rynku zorganizowanym i nienotowane na rynku
zorganizowanym. Wartość wszystkich składników lokat, które były dopuszczone do publicznych notowań na rynku zorganizowanym była ustalana według wartości godziwej.
Od 1 stycznia 2005 roku podstawą klasyfikacji składników lokat jest potwierdzenie ich notowań na rynku aktywnym. W przypadku tych składników lokat, które były do końca 2004
roku wyceniane w wartości godziwej, od 1 stycznia 2005 roku, z powodu braku wiarygodnego stwierdzenia ich notowań na rynku aktywnym, zmieniono zasady wyceny na metody
wskazane dla aktywów nienotowanych na aktywnym rynku.

Wycena składników aktywów Funduszu
1.

Zmiany dotyczące momentu ustalania wartości składników lokat Funduszu w Dniu Wyceny
Od 1 stycznia 2005 roku wycena wartości godziwej składników lokat Funduszu notowanych na aktywnym rynku odbywa się w oparciu o ostatnie dostępne kursy wyznaczone
o godz. 12:00 w Dniu Wyceny. Do końca roku 2004 do wyceny aktywów i ustalania zobowiązań Funduszu stosowano kursy, ceny i wartości z dnia poprzedniego.
Powyższa zmiana nie miała istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu. Ograniczyła jednak w znacznym stopniu możliwość osiągania przez
Uczestników spekulacyjnych zysków z tytułu dokonywania częstych transakcji nabycia
bądź zbycia jednostek uczestnictwa funduszy walutowych.

2.

Zmiany w wycenie dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku
W dniu 1 stycznia 2005 roku metoda wyceny wg liniowej amortyzacji premii/odpisu dyskonta stosowana na podstawie uprzednio obowiązującego rozporządzenia o szczególnych
zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z dnia 10 grudnia 2001 roku została zastąpiona metodą wyceny wg skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami o rachunkowości. Zmiana
ta dotyczy wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku,
transakcji kupna/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży, depozytów bankowych
oraz kosztów odsetek debetowych. Nowa cena nabycia tych składników aktywów Funduszu na dzień 1 stycznia 2005 roku, była równa ich wartości księgowej wg wyceny z dnia
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31 grudnia 2004 roku. Zmiana metody nie wpłynęła w sposób istotny na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu.
Przedstawione powyżej zmiany wpłynęły na sposób prezentacji danych w sprawozdaniach
finansowych oraz konieczność przekształcenia danych porównawczych w uprzednio sporządzonych sprawozdaniach finansowych Funduszu. Szczegółowe zestawienie tych zmian
zostało przedstawione w informacji dodatkowej do sprawozdania.

3) OPIS METODOLOGII WYLICZANIA WSKAŹNIKÓW WKC i SOP
1.

Wskaźnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) obliczany jest wg wzoru:
WKC=Kt/WANt
gdzie:
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
K – oznacza następujące koszty operacyjne Funduszu:
a) Wynagrodzenie Towarzystwa,
b) Prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych i prowadzenie rachunków bankowych,
c) Podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym
opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne,
d) Koszty odsetek
e) Koszty różnic kursowych.
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)

2.

Stopa Obrotu Portfela (wskaźnik SOP) oblicza się według wzoru:
SOP=((T1-T2)/WANt) x 100%
gdzie:
T1 – oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonywanych przez Fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego inwestowania,
T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa,
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROOBLIGACJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROOBLIGACJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
30.06.2005
31.12.2004
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
2
106
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
18
Pozostałe zobowiązania, w tym:
55
81
Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
4
14
Z tytułu zobowiązań wobec TFI
51
67
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROOBLIGACJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

I. STRUKTURA ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
Waluta
NA RACHUNKACH
BANKOWYCH

Bank Pekao S.A.
Deutsche Bank Polska S.A.
Deutsche Bank Polska S.A.
II. ŚREDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM
POZIOM ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
UTRZYMYWANYCH
W CELU ZASPOKOJENIA
BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
950
786

PLN
PLN
EURO

Waluta

PLN
EURO

Wartość
na
30.06.2005
w danej
walucie
w tys.
910
6
60
Wartość
na
30.06.2005
w danej
walucie
w tys.

916
60

Wartość
na 30.06.2005
I. STRUKTURA ŚRODKÓW
w walucie
PIENIĘŻNYCH
NA RACHUNKACH
sprawozdania
finansowego
BANKOWYCH
w tys.
1 159
910 Dresdner Bank
6 Deutsche Bank Polska S.A.
243 Deutsche Bank Polska S.A.
II. ŚREDNI W OKRESIE
Wartość
SPRAWOZDAWCZYM
na 30.06.2005
POZIOM ŚRODKÓW
w walucie
PIENIĘŻNYCH
sprawozdania
UTRZYMYWANYCH
finansowego
W CELU ZASPOKOJENIA
w tys.
BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
916
1 215
243
325
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Waluta

PLN
PLN
EURO

Wartość
na 31.12.2004
w danej walucie
w tys.

169
4
374

Wartość na dzień
bilansowy
Waluta
w danej walucie
w tys.

PLN
EURO

173
374

Wartość
na 31.12.2004
w walucie
sprawozdania
finansowego
w tys.
1 697
169
4
1 524
Wartość na dzień
bilansowy
w walucie
sprawozdania
finansowego
w tys.

173
1 524
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROOBLIGACJI
Nota 5 - Ryzyka
1.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale w kategorie bilansowe, w tym:
a)

wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy
procentowej
Ryzyko wartości godziwej wynikające ze stopy procentowej związane jest z istnieniem
odwrotnej zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych a wartością zerokuponowych papierów dłużnych, obligacji ze stałym kuponem lub wartością instrumentów
dłużnych określonych w § 25 1.2 rozporządzenia z dnia 8 października w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych z kuponem opartym
na stopie procentowej.
Udział w aktywach
Funduszu
28,10%

Kategoria bilansowa
Obligacje stałokuponowe Skarbu Państwa
Obligacje wyemitowane przez państwa należące
do OECD - Węgry
Obligacje wyemitowane przez państwa należące
do OECD - Słowacja
Obligacje wyemitowane przez Republikę Łotwy
Bony skarbowe
Obligacje stałokuponowe przedsiębiorstw
RAZEM:
b)

2,98%
3,20%
5,85%
0,25%
28,90%
69,28%

wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów środków pieniężnych wynikające ze stopy procentowej związane
jest z istnieniem zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych a wielkością przepływów finansowych (kuponów) wynikających z faktu posiadania zmiennokuponowych
papierów dłużnych.
Udział w aktywach
Funduszu
3,14%
24,70%
27,84%

Kategoria bilansowa
Obligacje zmiennokuponowe Skarbu Państwa
Obligacje zmiennokuponowe przedsiębiorstw
RAZEM:
2.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a)

funduszu

ryzykiem

kredytowym,

kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy
czym w opisie nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem kredytowym określony
jest przez procentowy udział papierów dłużnych przedsiębiorstw, depozytów banko-
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wych, transakcji sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back) oraz transakcji
na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Na poziom ryzyka kredytowego decydujący wpływ ma kondycja finansowa emitentów
papierów wartościowych, banków przyjmujących depozyty oraz kontrahentów
w transakcjach, w których druga strona przyjmuje na siebie pewne zobowiązania finansowe. Sytuacja finansowa powyższych podmiotów może być oceniana na podstawie
przyznanych im, przez instytucje wyspecjalizowane w tego rodzaju działalności, ratingów kredytowych. W przypadku funduszu DWS Polska SFIO Euroobligacji wszystkie
podmioty (emitenci, banki, kontrahenci) posiadają ratingi na poziomie inwestycyjnym
(„Investment Grade”), tzn. min. BBB- wg. Agencji Standard&Poors.
Wartość
w tys. PLN
20 746
910
21 656

Kategoria bilansowa
Obligacje przedsiębiorstw
Depozyty bankowe
RAZEM:
b)

wskazanie istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat
Kategoria bilansowa
Obligacje przedsiębiorstw

3.

Udział
w aktywach
53,61%
2,35%
55,96%

Udział w aktywach
Funduszu przekraczający
20%
53,61%

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem
przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym określony jest
przez procentowy udział aktywów (papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o pozycję walutową uzyskaną przez użycie instrumentów pochodnych w aktywach netto
funduszu.
Pozycja walutowa
Dłużne papiery wartościowe nominowane w EUR
Środki pieniężne i ekwiwalenty nominowane w EUR
RAZEM:
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Udział w aktywach
Funduszu
96,87%
0,16%
97,03%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROOBLIGACJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego
środki pieniężne na rachunku
papiery wartościowe
w walucie obcej
środki pieniężne na rachunku
papiery wartościowe
w walucie sprawozdania finansowego
środki pieniężne na rachunku
papiery wartościowe
RAZEM

Składniki lokat
Dłużne papiery
wartościowe
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

jednostka
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w
w
w
w
w

tys.
tys.
tys.
tys.
tys.

waluta

30.06.2005

waluta

31.12.2004

EURO
EURO

243
37 498

EURO
EURO

1 524
48 344

EURO
EURO

60
9 282

EURO
EURO

374
11 852

EURO
EURO

243
37 498
37 741

EURO
EURO

1 524
48 344
49 868

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
za okres od 01.01.2005 do 30.06.2005
za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004
Dodatnie różnice kursowe
Ujemne różnice kursowe
Dodatnie różnice kursowe
Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane
697

-

1 456

38

1 072

-

360

9 258

385

-

145

-

175

-

380

22

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA
SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tabela nr 125/A/NBP/2005 z dnia 30.06.2005
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kurs w stosunku do zł
4,0401 EURO

waluta
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROOBLIGACJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY
ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys.

1. Składniki lokat notowane
na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
2. Składniki lokat nienotowane
na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów
w tys.

-195

-741

-195

-741

-25

-222

-25

-222

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROOBLIGACJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - KOSZTY FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
WYNAGRODZENIE DLA
TOWARZYSTWA
Część stała wynagrodzenia

Wartość za okres
od 01.01.2005
do 30.06.2005
344

Wartość za okres
od 01.01.2004
do 31.12.2004
1 022

Wartość za okres
od 01.01.2004
do 30.06.2004
583

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROOBLIGACJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE
O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Wartość aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Wartość aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku
obrotowego
KATEGORIA A
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30.06.2005

31.12.2004

31.12.2003

38 703

51 935

78 248

1 410,37

1 398,45

1 539,34

1 410,37

1 398,45

1 539,34

1 410,37

-

-
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
EUROOBLIGACJI

DODATKOWE
INFORMACJE
FINANSOWEGO
1.

I

OBJAŚNIENIA

DO

SPRAWOZDANIA

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH,
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym
za bieżący okres.

2.

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO
BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

DNIU

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2005 roku nie wystąpiły
takie zdarzenie, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.
3.

ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI
W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZĄDZONYMI
I
OPUBLIKOWANYMI
SPRAWOZDANIAMI
FINANSOWYMI
Z powodu wprowadzenia do stosowania od dnia 1 stycznia 2005 roku zmian w szczególnych zasadach rachunkowości, Fundusz dokonał przekształcenia finansowych danych porównywalnych ujawnionych w uprzednio sporządzonych i opublikowanych sprawozdaniach
na dzień 30 czerwca 2004 roku oraz 31 grudnia 2004 roku. W poniżej zamieszczonej tabeli
w sposób szczegółowy przedstawiono przekształcone dane finansowe.

Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku
Przed przekształceniem
31.12.2004
I.

Aktywa
1. Lokaty
Papiery wartościowe
3. Należności
3.1 Z tytułu zbytych
jednostek uczestnictwa
3.2 Odsetki
III. Aktywa netto

Po przekształceniu
31.12.2004
52
48
48
1

140
915
915
528
3

1 525
51 935

I.

Aktywa
2. Należności
4. Składniki lokat notowane
na aktywnym rynku,
w tym:
dłużne papiery
wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane
na aktywnym rynku,
w tym:
dłużne papiery
wartościowe
III. Aktywa netto
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52 140
3
50 249
50 249
191
191
51 935
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Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku.
Przed przekształceniem
01.01.2004 - 31.12.2004
I. Przychody z lokat
1. Odsetki
2. Odpis dyskonta
II. Koszty operacyjne
3. Odsetki od zaciągniętych
kredytów i pożyczek
IV. Koszty operacyjne netto
VII. Wynik z operacji

3 516
3 500
16
1 245
17
1 245
-5 734

I.

Po przekształceniu
01.01.2004 - 31.12.2004
Przychody z lokat
2. Przychody odsetkowe

II. Koszty funduszu
IV. Koszty funduszu netto
VII. Wynik z operacji

3 499
3 499
1 228
1 228
-5 734

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku.
Przed przekształceniem
01.01.2004-30.16.2004
I. Przychody z lokat
1. Odsetki
2. Odpis dyskonta
II. Koszty operacyjne
3. Odsetki od zaciągniętych
kredytów i pożyczek
IV. Koszty operacyjne netto
VII. Wynik z operacji
4.

5.

2 007
1 998
9
711
3
711
-1 527

I.

Po przekształceniu
01.01.2004-30.06.2004
Przychody z lokat
2. Przychody odsetkowe

II. Koszty funduszu
IV. Koszty funduszu netto
VII. Wynik z operacji

2 004
2 004
708
708
-1 527

DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ
WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJATKOWĄ
I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ FUNDUSZU.
a)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki informowania uczestników
o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.

b)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.

c)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji
zawieranych przez Fundusz.

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności Funduszu.
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OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 pkt. l) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla DWS Polska Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Euroobligacji - (zwanego dalej Funduszem) oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych, jak też pożytków z nich wynikających przedstawionych w sprawozdaniu finansowym
Funduszu za okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.
Piotr Zaczek
Prokurent

Bożena Osak
Pełnomocnik

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2005 r.
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Sprawozdanie finansowe
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Top 50 Europa

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
S.A.
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego sprawozdania finansowego DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top 50 Europa z siedzibą w Warszawie, AL Armii
Ludowej 26, 00-609 Warszawa, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania
finansowego, zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku o wartości 16.308
tys. złotych, bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku, który wykazuje aktywa netto
i kapitały na sumę 16.714 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia
2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 1.298
tys. złotych, zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia
30 czerwca 2005 roku, wykazujące zmniejszenie aktywów netto o kwotę 2.856 tys. złotych
oraz noty objaśniające i informacja dodatkowa.
Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny
za prawidłowość i rzetelność powyższego śródrocznego sprawozdania finansowego,
sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. nr. 231, poz. 2318). Naszym zadaniem było, w oparciu
o przeprowadzony przegląd, sporządzenie raportu z przeglądu.
Przegląd
śródrocznego
sprawozdania
finansowego
przeprowadziliśmy
stosownie
do postanowień Międzynarodowego Standardu o Przeglądach 2410 Przegląd śródrocznych
informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki oraz
normy nr 4 wykonywania zawodu biegłego rewidenta Ogólne zasady dokonywania przeglądu
sprawozdań finansowych, wydanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przegląd
śródrocznego sprawozdania finansowego obejmuje wykorzystanie informacji uzyskanych
w szczególności od osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość Funduszu oraz zastosowanie
procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Zakres i metoda przeglądu istotnie różni się
od zakresu badania przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowych
Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych i nie pozwala na uzyskanie pewności,
że wszystkie istotne nieprawidłowości zostały zidentyfikowane, jak ma to miejsce w przypadku
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pełnego zakresu badania. Dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym śródrocznym
sprawozdaniu finansowym.
Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iż załączone
śródrocznc sprawozdanie finansowe, nie przedstawia prawidłowo oraz rzetelnie, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacji majątkowej i finansowej DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Top 50 Europa na dzień 30 czerwca 2005 roku oraz wyniku z operacji za okres
od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku zgodnie z zasadami rachunkowości
określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z, 2002 roku,
nr. 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów
wykonawczych.
Do sprawozdania finansowego dołączono List DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu oraz Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
Biegły rewident nr 9941/7390
Bożena Graczyk,
Członek Zarządu

Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku.
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Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Dyrektor
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2318) Zarząd DWS Polska TFl S.A. przedstawia
półroczne sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top 50
Europa, które obejmuje:
1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2.

Zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku,

3.

Bilans funduszu sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku wykazujący aktywa netto
i kapitały w wysokości 16 714 tys. złotych.

4.

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku
wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 1 298 tys. złotych,

5.

Zestawienie zmian w aktywach netto z okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005
roku.

6.

Noty objaśniające

7.

Informację dodatkową.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes Zarządu

Joanna Sworowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości
Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku
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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU

Wprowadzenie
Zestawienie lokat, w tym:
Tabela główna
Tabele uzupełniające, w tym:
Akcje,
Warranty subskrypcyjne,
Prawa do akcji,
Prawa poboru,
Kwity depozytowe,
Listy zastawne,
Dłużne papiery wartościowe,
Instrumenty pochodne,
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne,
Tytuły uczestnictwa,
Wierzytelności,
Weksle,
Depozyty,
Waluty,
Nieruchomości,
Statki morskie,
Inne,

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy

Tabele dodatkowe, w tym:
Gwarantowane składniki lokat,
nie dotyczy
Instrumenty rynku pieniężnego,
nie dotyczy
Grupy kapitałowe,
Składniki lokat od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy,
nie dotyczy
Papiery wartościowe emitowane przez instytucje finansowe, których członkiem
jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z Państw należących do OECD,
nie dotyczy
Bilans,
Rachunek wyniku z operacji,
Zestawienie zmian w aktywach netto,
Noty objaśniające, w tym:
Nota 1 – Polityka rachunkowości,
Nota 2 – Należności funduszu,
Nota 3 – Zobowiązania funduszu,
Nota 4 – Środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
Nota 5 – Ryzyka,
Nota 6 – Instrumenty pochodne,
nie dotyczy
Nota 7 – Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu lub drugiej strony do odkupu,
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Nota
Nota
Nota
Nota
Nota

8 – Kredyty i pożyczki,
9 – Waluty i różnice kursowe,
10 – Dochody i ich dystrybucja,
11 – Koszty Funduszu,
11 – Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa

Informacja dodatkowa
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO TOP 50 EUROPA
WPROWADZENIE

1) FUNDUSZ
Nazwa i Typ Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 50 Europa.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym.
W dniu 19 września 2001 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała decyzję nr DFN14050/11-37/01 o utworzeniu DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top 50 Europa.
Decyzją KPWiG z dnia 5 lutego 2002 roku nr DFI1-4050/11-01/02-377 DWS Polska Fundusz
Inwestycyjny Otwarty TOP 50 Europa zmienił nazwę na DWS Polska Fundusz Inwestycyjny
Otwarty Akcji-50 Europa.
Na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Fundusz nr. DFI1-4032-11/801/02-2240 z dnia 13 sierpnia 2002 roku powrócił do swojej pierwotnej nazwy tj. DWS Polska
Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 50 Europa.
Fundusz Top 50 Europa został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez
VII Wydział Cywilny w Rejestrowym Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu 12 lutego 2002
roku pod numerem RFj 108.
Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Funduszu jest dynamiczny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku
wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe
o podwyższonym stopniu ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość
Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji
rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w głównej mierze lokowane w akcje europejskich emitentów, przy czym poziom tych lokat jest uzależniony od bieżącej koniunktury rynkowej.

Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i Statutem Fundusz może lokować aktywa w:
1.
Papiery wartościowe,
2.
Instrumenty rynku pieniężnego,
3.
Depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,
4.
Instrumenty pochodne,
5.
Transakcje terminowe,
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6.
7.
8.

Jednostki uczestnictwa,
Certyfikaty inwestycyjne,
Zagraniczne tytuły uczestnictwa.

Specjalizacja funduszu:
1.

Nie mniej niż 60% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w akcje europejskich emitentów, przy czym okresowo, w sytuacjach wystąpienia załamania gospodarki lub rynków finansowych udział akcji w Aktywach Funduszu może zostać ograniczony. Europejskimi emitentami w rozumieniu Statutu Funduszu są podmioty posiadające siedzibę w Europie, lub
podmioty, których działalność jest skupiona na rynku europejskim, przy czym za taki uważa
się podmiot, którego większość zysków pochodzi z rynku europejskiego lub większość jego
sprzedaży jest na nim dokonywana. Ogólna liczba emitentów, o których mowa w zdaniu
pierwszym jest ograniczona do 50-ciu.

2.

W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego, powodującego kryzys systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenie bilansu płatniczego, jak również zjawisko paniki giełdowej w państwach lub regionach, w których Fundusz dokonuje lokat, związanego w szczególności z gwałtownym spadkiem produkcji przemysłowej, dochodu narodowego, zatrudnienia, kurczenia się możliwości zbytu, spadku cen, obniżania się
dochodów realnych i poziomu życia-limit, o którym mowa w pkt.1 nie obowiązuje. W takim
przypadku Aktywa Funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, będą lokowane w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym.

3.

Przy doborze lokat Fundusz zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, brał
będzie pod uwagę następujące kryteria:
a.
W odniesieniu do wszystkich lokat:
i. Ocena perspektyw ekonomicznych emitenta, przy szczególnym uwzględnieniu
spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, branży, produktów, polityki
wypłat dywidend i wzrostu wyników finansowych,
ii. Kształtowanie się głównych wskaźników aktywności gospodarczej, stabilności
cenowej i poziomu stóp procentowych, z uwzględnieniem wpływu tych parametrów na zachowanie się cen instrumentów finansowych,
iii. Ocena możliwości wzrostu lub ryzyka spadku ceny papieru wartościowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny,
iv. Płynność dokonywanej lokaty w tym relacji do płynności innych lokat Funduszu,
v. Możliwość zabezpieczenia lokaty pod względem ryzyka utraty jej wartości,
vi. Ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
vii. Spełnienie zasady dywersyfikacji lokat,
b.

Przy zawieraniu umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, Fundusz będzie się kierował:
i. Rodzajem instrumentu bazowego,
ii. Stosunkiem ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do jego ceny rynkowej,
iii. Płynnością instrumentu pochodnego,
iv. Terminem wygaśnięcia(rozliczenia) instrumentu pochodnego,
v. Sposobem rozliczenia instrumentu pochodnego,
vi. Oceną perspektyw zmian wartości instrumentu bazowego,
vii. Spodziewanym kształtowaniem się różnicy pomiędzy wycena rynkową instrumentu pochodnego a wartością instrumentu bazowego,
viii. Wiarygodnością finansową strony umowy.

Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają lokaty Funduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i dywersyfikacji lokat zostały zawarte w art. 8 Statutu Funduszu.
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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 Funduszy 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 sądzie w dniu 6 sierpnia 1998 roku.
DWS Polska TFI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000065346.
Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service GmbH z siedzibą we
Frankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Do dnia 1 kwietnia 2003 poprzednia nazwa Akcjonariusza brzmiała Deutsche Asset Management Europe GmbH.
Kapitał akcyjny DWS Polska TFI S.A. na dzień sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosi 25 000 000,00 PLN i dzieli się
na 2 500 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 PLN każda.

3) OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY
Prezentowane sprawozdanie
do 30 czerwca 2005 roku.

finansowe

obejmuje

okres

sprawozdawczy

od

1

stycznia

Dniem bilansowym jest 30.06.2005 roku.
Sprawozdanie obejmuje następujące dane porównywalne:
a)
Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
b)
Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku i okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku
c)
Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2004 roku

4) KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu.

5) BIEGŁY REWIDENT
Biegły Rewidentem, który dokonał przeglądu prezentowanego sprawozdania finansowego DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top 50 Europa obejmujące pierwsze półrocze 2005
roku jest KPMG Audyt sp. z o.o., z siedziba w Warszawie przy ul. Chłodnej 51
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6) CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ZBYWANYCH PRZEZ
FUNDUSZ
Fundusz Top 50 Europa zbywa wyłącznie jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki uczestnictwa kategorii A są zbywane przez Fundusz osobom fizycznym, osobom
prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym
jak i zagranicznym, które mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania
i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3,5% średniej Wartości
Aktywów Netto Funduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku.
Fundusz może wypłacać Uczestnikom Funduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii
A Świadczenie, o którym mowa w art. 10 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty
na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A
nie jest pobierana opłata manipulacyjna.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

30.06.2005
SKŁADNIKI LOKAT

Akcje

Wartość według
ceny nabycia
w tys.

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.

14 151

16 308

31.12.2004
Procentowy
Wartość według
udział
ceny nabycia
w aktywach
w tys.
ogółem
97,24% 17 812

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
19 011

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem
96,74%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - AKCJE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

AKCJE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Dopuszczone do publicznego obrotu
ERSTE

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

210 303
aktywny rynek VIENNA STOCK
regulowany
EXCHANGE

2 079 AUSTRIA
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Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień
ceny nabycia
bilansowy
w tys.
w tys.

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem

14 151

16 308

97,24%

262

347

2,07%
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aktywny rynek
regulowany
aktywny rynek
UBS AG
regulowany
aktywny rynek
ROCHE HOLDING AG
regulowany
aktywny rynek
NESTLE SA
regulowany
aktywny rynek
HOLCIM LTD
regulowany
aktywny rynek
SWATCH GROUP AG
regulowany
STRAUMANN
aktywny rynek
HOLDING
regulowany
BASF AG AKTIEN
aktywny rynek
O.N.
regulowany
aktywny rynek
DEUTSCHE POST AG
regulowany
aktywny rynek
ABB LTD
regulowany
aktywny rynek
PORCHE AG POR 3
regulowany
SAP AG SYSTEME
aktywny rynek
ANW. PRD.I.D.DV.ST regulowany
SIEMENS AG
aktywny rynek
NAMENS-AKTIEN O.N. regulowany
aktywny rynek
E.ON AG
regulowany
ALLIANZ AG
aktywny rynek
VINK.NAMENSregulowany
AKTIEN
aktywny rynek
NOVO-NORDISK
regulowany
SGS GROUP S.A.

SWISS STOCK
EXCHANGE
SWISS STOCK
EXCHANGE
SWISS STOCK
EXCHANGE
SWISS STOCK
EXCHANGE
SWISS STOCK
EXCHANGE
SWISS STOCK
EXCHANGE
SWISS STOCK
EXCHANGE
FRANKFURT
STOCK EXCHANGE
FRANKFURT
STOCK EXCHANGE
SWISS STOCK
EXCHANGE
FRANKFURT
STOCK EXCHANGE
FRANKFURT
STOCK EXCHANGE
FRANKFURT
STOCK EXCHANGE
FRANKFURT
STOCK EXCHANGE

175 SZWAJCARIA

380

402

2,40%

1 200 SZWAJCARIA

241

313

1,87%

991 SZWAJCARIA

331

417

2,48%

170 SZWAJCARIA

136

145

0,87%

1 248 SZWAJCARIA

176

254

1,51%

730 SZWAJCARIA

312

342

2,04%

441 SZWAJCARIA

301

312

1,86%

1 325 NIEMCY

214

295

1,76%

5 258 NIEMCY

374

412

2,45%

68

65

0,39%

154 NIEMCY

272

390

2,32%

588 NIEMCY

282

344

2,05%

1 556 NIEMCY

344

381

2,27%

1 120 NIEMCY

192

331

1,97%

FRANKFURT
STOCK EXCHANGE

1 000 NIEMCY

301

387

2,31%

COPENHAGEN
STOCK EXCHANGE

1 920 DANIA

331

326

1,94%

3 000 SZWAJCARIA

286

Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 50 Europa

BANCO BILBAO

TELEFONICA S.A.
TOTAL FIN.ELF S.A.
AXA S.A.
LVMH MOETHENN.L.VUITT.S.A.
MICHELIN
ESSILOR
INTERNATIONAL
TECHNIP-COFLEXIP
S.A.
BOB FP
BILLITON PLC
REUTERS GROUP
IMPERIAL TABACCO
PLC
PENINSULAR&OR.
PLC
INTRALOT S.A.
RECKITT
PERNOD-RICARD

SPANISH
aktywny rynek
CONTINUOUS
regulowany
MARKET
SPANISH
aktywny rynek
CONTINUOUS
regulowany
MARKET
aktywny rynek PARIS STOCK
regulowany
EXCHANGE
aktywny rynek PARIS STOCK
regulowany
EXCHANGE
aktywny rynek PARIS STOCK
regulowany
EXCHANGE
aktywny rynek PARIS STOCK
regulowany
EXCHANGE
aktywny rynek PARIS STOCK
regulowany
EXCHANGE
aktywny rynek PARIS STOCK
regulowany
EXCHANGE
aktywny rynek PARIS STOCK
regulowany
EXCHANGE
aktywny rynek LONDON STOCK
regulowany
EXCHANGE
aktywny rynek LONDON STOCK
regulowany
EXCHANGE
aktywny rynek LONDON STOCK
regulowany
EXCHANGE
aktywny rynek LONDON STOCK
regulowany
EXCHANGE
aktywny rynek ATHENS STOCK
regulowany
EXCHANGE
aktywny rynek LONDON STOCK
regulowany
EXCHANGE
aktywny rynek PARIS STOCK
regulowany
EXCHANGE

7 818 HISZPANIA

409

403

2,41%

3 224 HISZPANIA

112

178

1,06%

475 FRANCJA

266

373

2,22%

5 015 FRANCJA

363

422

2,52%

966 FRANCJA

219

249

1,49%

1 403 FRANCJA

263

288

1,72%

1 678 FRANCJA

392

384

2,29%

2 924 FRANCJA

254

454

2,71%

5 717 FRANCJA

450

519

3,09%

4 738 WIELKA BRYTANIA

159

205

1,22%

18 561 WIELKA BRYTANIA

428

444

2,65%

1 910 WIELKA BRYTANIA

164

172

1,02%

17 472 WIELKA BRYTANIA

309

331

1,97%

4 037 GRECJA

204

200

1,19%

2 121 WIELKA BRYTANIA

165

210

1,25%

368

381

2,27%

723 FRANCJA
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aktywny rynek
regulowany
SMITH & NEPHEW
aktywny rynek
PLC
regulowany
aktywny rynek
CARNIVAL PLC
regulowany
aktywny rynek
KINGFISHER PLC
regulowany
aktywny rynek
HELLENIC TELLECOM
regulowany
aktywny rynek
EFG EUROBANK
regulowany
BRITISH ENERGY
aktywny rynek
GROUP
regulowany
aktywny rynek
ENTERPRISE INNS PLC
regulowany
aktywny rynek
DBN NOR ASA
regulowany
aktywny rynek
MEDIOBANCA
regulowany
aktywny rynek
STOLT OFFSHORE
regulowany
aktywny rynek
ROYAL DUTCH PETRO
regulowany
EUROP.AERON.DEF+ aktywny rynek
SPACE
regulowany
aktywny rynek
ABN AMRO
regulowany
aktywny rynek
NUMICO
regulowany
aktywny rynek
OTP BANK
regulowany
FOERENINGSSPARBA aktywny rynek
NKEN
regulowany
BP PLC SHARES

LONDON STOCK
EXCHANGE
LONDON STOCK
EXCHANGE
LONDON STOCK
EXCHANGE
LONDON STOCK
EXCHANGE
ATHENS STOCK
EXCHANGE
ATHENS STOCK
EXCHANGE
LONDON STOCK
EXCHANGE
LONDON STOCK
EXCHANGE
OSLO STOCK
EXCHANGE
MILAN STOCK
EXCHANGE
OSLO STOCK
EXCHANGE
AMSTERDAM
STOCK EXCHANGE
AMSTERDAM
STOCK EXCHANGE
AMSTERDAM
STOCK EXCHANGE
AMSTERDAM
STOCK EXCHANGE
BUDAPEST STOCK
EXCHANGE
STOCKHOLM
STOCK EXCHANGE

10 279 WIELKA BRYTANIA

270

363

2,16%

10 155 WIELKA BRYTANIA

394

332

1,98%

1 759 WIELKA BRYTANIA

309

335

2,00%

20 189 WIELKA BRYTANIA

380

299

1,78%

4 714 GRECJA

245

302

1,80%

4 405 GRECJA

357

454

2,71%

10 491 WIELKA BRYTANIA

243

255

1,52%

7 751 WIELKA BRYTANIA

359

393

2,34%

3 657 NORWEGIA

122

128

0,76%

4 706 WŁOCHY

243

293

1,75%

10 752 NORWEGIA

241

328

1,96%

1 880 HOLANDIA

368

409

2,44%

3 168 HOLANDIA

234

338

2,02%

4 139 HOLANDIA

320

340

2,03%

2 531 HOLANDIA

302

337

2,01%

3 532 WĘGRY

376

399

2,38%

4 458 SZWECJA

346

328

1,95%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA
BILANS
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
BILANS
Aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Jednostka A
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Jednostka A
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk
(strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny
nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
(IV+V+/-VI)

30.06.2005
16 771
455
3
16 308
5
57
16 714
17 914
179 523
179 523
-161 609
-161 609
-3 357
-616

31.12.2004
19 653
642
0
19 011
0
83
19 570
22 067
176 483
176 483
-154 416
-154 416
-3 689
-554

-2 741

-3 135

2 157

1 192

16 714

19 570

Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa

204 884,828
81,58

258 180,077
75,80

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A

Liczba
204 884,828

Liczba
258 180,077

Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A

Wartość
Wartość
aktywów netto aktywów netto
na jednostkę
na jednostkę
uczestnictwa
uczestnictwa
81,58
75,80

Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tysiącach zł, z wyjątkiem wyniku operacji przypadającego na jednostkę uczestnictwa)
01.01.2005 – 01.01.2004 – 01.01.2004 –
30.06.2005
31.12.2004
30.06.2004
316
659
450
290
613
408
24
46
42
2
370
1 132
492
303
876
458
4
12
3
0
10
1
0
134
19
4

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo różnic kursowych
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Koszty odsetkowe
Ujemne saldo różnic kursowych
Koszty świadczeń
Pozostałe(w tym prowadzenie rachunków
bankowych)
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 różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji
Wynik z operacji na przypadający na jednostkę
uczestnictwa
KATEGORIA A

59

100

10

0
370
-54
1 352

0
1 132
-473
-2 497

0
492
-42
-844

394

-1 110

-152

-944

-182

225

958

-1 387

-692

920
1 298

-2 733
-2 970

-1 279
-886

6,34

-11,50

-2,50

6,34

-11,50

-2,50

Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją
dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość 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 (powiększenie kapitału
z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
KATEGORIA A
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału
z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
KATEGORIA A
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Wartość aktywów netto na koniec okresu
sprawozdawczego
Średnia wartość 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
KATEGORIA A
Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku
działalności funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
saldo zmian
KATEGORIA A
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
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01.01.2005 –
01.01.2004 –
30.06.2005
31.12.2004

2
2
2
2

19 570

16 925

1 298
-54
394

-2 970
-474
-1 110

958

-1 387

1 298

-2 970

-4 154

5 616

3 039

29 031

3 039

29 031

-7 193

23 415

-7 193
-2 856

23 415
2 645

16 714

19 570

17 676

25 298

38
38
92
92
-53
-53

785,407
785,407
080,656
080,656
295,249
295,249

315
315
111
111
204
204

953,157
953,157
068,329
068,329
884,828
884,828

2
2
2
2

341
341
288
288
52
52

015,209
015,209
501,911
501,911
513,298
513,298

277
277
018
018
258
258

167,750
167,750
987,673
987,673
180,077
180,077
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wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
75,80
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
KATEGORIA A
75,80
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
81,58
na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
KATEGORIA A
81,58
procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę
15,38%
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
15,38%
minimalna wartość aktywów netto na jednostkę
75,29
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
75,29
data wyceny kategorii A
12.01.2005
maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczest82,33
nictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
82,33
data wyceny kategorii A
19.06.2005
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według
81,58
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
81,58
data wyceny kategorii A
30.06.2005
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
3,46%

82,29
75,80
-7,89%
73,53
10.08.2004
89,92
20.02.2004
75,74
31.12.2004
3,47%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA

NOTA NR.1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
1) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Półroczne sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top 50
Europa na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694
z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U.
z 2004 r, nr.231, poz.2318).

Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i walucie polskiej.

2.

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane są w tys. złotych, za wyjątkiem
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
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3.

Na dzień bilansowy ustala się wynik z operacji Funduszu, obejmujący:
a) Przychody z lokat netto – stanowiące różnicę pomiędzy przychodami z lokat i kosztami
Funduszu netto,
b) Zrealizowany zysk/stratę ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk/stratę z wyceny lokat.

4.

Na dzień bilansowy przyjmuje się metody wyceny stosowane w dniu wyceny.

5.

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 objaśniające,
g) Informację dodatkową,

6.

Sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2005 roku obejmuje następujące dane porównywalne:
a) Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
b) Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku i okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku,
c) Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

Ujmowanie w księgach rachunkowych informacji i operacji dotyczących Funduszu
1.

Księgi Funduszu są prowadzone w walucie polskiej.

2.

Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą.

3.

Zapisy w księgach rachunkowych Funduszu dokonywane są na podstawie dowodów
księgowych. Operacje dotyczące poszczególnych składników aktywów i pasywów
Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.

4.

Nabycie albo zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu w dacie zawarcia umowy.

5.

Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Fundusz w dniu wyceny po momencie wyceny
tj. godz. 12:00, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji
w momencie wyceny ujmuje się w dacie zawarcia umowy, ale uwzględnia w najbliższej wycenie aktywów Funduszu i ustaleniu jego zobowiązań.

6.

Nabyte składniki portfela lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu według
ceny nabycia, obejmującej prowizję maklerską. Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje się według wartości równej zeru.

7.

Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje się w cenie nabycia
wynikającej z ceny nabycia tych składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów pieniężnych.

8.

Dłużne papiery wartościowe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości
ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej łącznie ze skumulowanymi odsetkami.

9.

Zysk lub stratę ze zbycia składników lokat Funduszu wylicza się metodą „najdroższe
sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenia-
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nych w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej.
10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje pożyczek papierów
wartościowych są wyłączone spod zasady określonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika lokat.
12. Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzględniający tego prawa poboru.
13. Należną dywidendę a akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany
jest kurs nieuwzględniający tego prawa do dywidendy.
14. Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo
do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się
w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw.
15. Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także
w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Funduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest dzień, w którym Fundusz zbył bądź odkupił jednostki uczestnictwa. Na potrzeby określenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w określonym
Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału
wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupu następuje zgodnie
z metodą FIFO.
18. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone
od środków pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
19. Przychody z lokat obejmują w szczególności odsetki, oraz dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
21. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
22. Koszty Funduszu obejmują w szczególności ujemne saldo różnic kursowych powstałe
w związku z wyceną środków pieniężnych, należności, oraz zobowiązań w walutach
obcych, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek a także koszty limitowane –
Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej. W przypadku
kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszają naliczoną rezerwę. Uzgodnienie przewidywanych
i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
24. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają
rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki,
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
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25. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasadą
opisaną w punkcie 16.

Wycena aktywów i pasywów Funduszu
1.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, który przypada
w dniu, w którym odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie.

2.

Aktywa Funduszu wycenia się a zobowiązania Funduszu ustala się w dniu wyceny
oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.

3.

Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym akcji,
warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych, listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych,
certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą wyznacza się w oparciu o ostatnie, dostępne kursy o godz. 12.00 w Dniu Wyceny, w następujący sposób:
a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji
na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania
wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z zastrzeżeniem,
że gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny
kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez
rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje
się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny;
b) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji
na aktywnym rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów
jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu
ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi
w ust. 4, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest
po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik,
za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem
istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość;
c) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym
rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu
zamknięcia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości
godziwej, zgodnie z pkt.4

4.

W celu wiarygodnego oszacowania wartości godziwej Fundusz stosuje następujące
powszechnie uznane metody estymacji, w szczególności:
a) Oszacowanie na podstawie ostatnich dostępnych ofert kupna i sprzedaży, przy
czym nie jest możliwe oparcie się wyłącznie na ofertach sprzedaży,
b) Oszacowanie na podstawie ceny nieróżniącego się istotnie składnika lokat, ogłoszonej na aktywnym rynku;
c) Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i porównania z emitentami o zbliżonym profilu, których instrumenty finansowe są notowane na aktywnym
rynku,
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d)

e)

Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych
z uwzględnieniem prognozowanych przepływów generowanych przez emitenta
oraz wartości rezydualnej,
Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.

5.

Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach aktywnych jest
rynek, na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi składnikami. Wybór rynku głównego dla danego
składnika lokat jest dokonywany na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

6.

Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala się:
a) akcji - według wartości godziwej, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny
wpływ na tę wartość, w szczególności w oparciu o analizę sytuacji finansowej
spółki i porównanie ze spółkami o zbliżonym profilu, których akcje są notowane
na rynku aktywnym,
b) praw do akcji - w oparciu o ostatnią cenę, po jakiej nabywano papiery wartościowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość rynkową prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego
prawa, a w przypadku, gdy zostały określone i podane do publicznej wiadomości
różne ceny emisyjne, w oparciu o średnią cenę nabycia ważoną liczbą nabytych
papierów wartościowych, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową,
c) praw poboru - według wartości teoretycznej,
d) weksle, wierzytelności pieniężne, listy zastawne i inne dłużne papiery wartościowe, w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się
odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu,
e) instrumenty pochodne oparte o stopy procentowe lub kursy waluty oraz papiery
wartościowe z wbudowanymi instrumentami pochodnymi tego rodzaju – według
modeli wyceny, z uwzględnieniem bieżącej i oczekiwanej wartości instrumentów,
o które jest oparty dany instrument pochodny,
f) opcje – według wartości godziwej, z uwzględnieniem typu instrumentu, kursów
instrumentu bazowego oraz czasu pozostałego do wygaśnięcia opcji, w tym
w oparciu o wycenę dostarczaną przez wystawcę opcji, dokonywaną według
uznanych metod, takich jak Monte Carlo, zmodyfikowany model Black’a Scholes’a,
g) kontrakty terminowe – według stanu rozliczeń kontrahentów wynikających z warunków zawartej umowy, z uwzględnieniem wyceny instrumentu bazowego oraz
terminu wykonania kontraktu,
h) jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – według ostatniej wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat lub
tytuł uczestnictwa dostępnej o godz. 12.00 w Dniu Wyceny, z uwzględnieniem
istotnych zdarzeń mających wpływ na tę wartość, które nastąpiły w okresie
od momentu ostatniej publikacji tej wartości do Dnia Wyceny.

7.

W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości
godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca
z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.

8.

Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych.
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9.

Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, ustala się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych.

10. Papiery wartościowe nabyte przez Fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony
do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
11. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą
korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Aktywa Funduszu oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się
lub ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, gdy
nie są notowane na aktywnym rynku - w walucie, w której są denominowane. Aktywa Funduszu i jego zobowiązania wykazuje się w walucie polskiej, po przeliczeniu
według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski. Wartość Aktywów Funduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić
w relacji do Euro.
13. Środki pieniężne oraz denominowane w złotych należności i zobowiązania wycenia się
w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według
średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień,
o którym mowa w pkt.3.

Ustalanie wartości aktywów netto funduszu
1.

W Dniu Wyceny aktywa funduszu wycenia się a zobowiązania ustala się według stanów odpowiednio aktywów i zobowiązań oraz kursów, cen i wartości określonych
w Momencie Wyceny tj. o 12:00 z bieżącego Dnia Wyceny.

2.

Wartość aktywów netto funduszu jest równa wartości wszystkich aktywów funduszu
w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowiązania funduszu w Dniu Wyceny.

3.

Wartość aktywów netto funduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w dniach, w których odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

4.

Wartość aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa w Dniu Wyceny jest
równa wartości aktywów netto podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa kategorii A ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników Funduszu w Dniu Wyceny
w Momencie Wyceny.

5.

Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w Dniu Wyceny po Cenie równej
Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A i wyznaczonej zgodnie z zasadą opisaną, w pkt.4.

2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI
Z dniem 1 stycznia 2005 roku wprowadzono zmiany do stosowanych zasad rachunkowości Funduszu, związane z wejściem w życie rozporządzenia ministra finansów z dnia 8 października
2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U.
z 2004 r, nr.231, poz.2318).
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Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono zmiany w ujmowaniu operacji, w metodach wyceny
aktywów Funduszu oraz sposobie sporządzania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych.

Zmiany w ujmowaniu składników aktywów Funduszu:
1.

Sposób ujmowania transakcji nabycia i zbycia składników aktywów Funduszu
Od dnia 1 stycznia 2005 roku nabycie albo zbycie składników lokat przez fundusz ujmuje
się w księgach rachunkowych funduszu w dacie zawarcia umowy i uwzględnia w wycenie
aktywów funduszu i ustaleniu jego zobowiązań w tym samym Dniu Wyceny, po warunkiem
otrzymania potwierdzenia zawarcia transakcji do Momentu Wyceny tj.godz.12:00.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2004 roku moment zaewidencjonowania transakcji uzależniony był od rodzaju rynku, na którym Fundusz zawarł transakcję. Jedynie umowy zawarte na GPW w Warszawie, objęte systemem gwarantowania, mogły być
ewidencjonowana w księgach rachunkowych Funduszu w dniu jej zawarcia. Wszystkie pozostałe umowy dotyczące składników aktywów Funduszu ewidencjonowane były w dniu
ich rozliczenia. Znowelizowany sposób ujmowania transakcji pozwolił na ujawnianie wpływu
wszelkich zdarzeń i ryzyk związanych z nabywanymi i zbywanymi aktywami, niezwłocznie
po zawarciu umów, których przedmiotem są te aktywa.

2.

Ujmowanie transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży
Od dnia 1 stycznia 2005 roku ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu w Bilansie
w pozycji Należności lub Zobowiązania Funduszu łącznie z naliczonymi odsetkami. Przychody/ Koszty uzyskane w wyniku tego typu transakcji ujmowane są w Przychodach odsetkowych/Kosztach odsetkowych Funduszu. Zgodnie z zasadami uprzednio obowiązującymi papiery wartościowe nabyte bądź zbyte w wyniku tego typu transakcji ujmowane były jako
składniki lokat Funduszu w pozycji Lokaty Funduszu. Przychody bądź koszty z tytułu zawartych transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży ewidencjonowane
były w Przychodach z tytułu dyskonta/Kosztach z tytułu premii.

3.

Metody ujmowania dłużnych papierów wartościowych
Od dnia 1 stycznia 2005 roku wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona w stosunku do ich wartości nominalnej ujmowana jest łącznie z odsetkami naliczonymi od tych
aktywów. W Przychodach z tytułu odsetek od dłużnych papierów wartościowych ewidencjonowane są odsetki kuponowe naliczone od papierów dłużnych wycenianych w wartości
godziwej oraz odsetki z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych
na aktywnym rynku metodą skorygowanej ceny nabycia. Zgodnie z obowiązującymi
do 31 grudnia 2004 roku przepisami wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona
w stosunku do ich wartości nominalnej oraz odsetki kuponowe ujmowane były odrębnie.
W Przychodach ewidencjonowane były odrębnie odsetki kuponowe oraz odpis dyskonta,
w Kosztach – amortyzacja premii.

4.

Zmiany w sposobie klasyfikowania składników lokat Funduszu
Nowe rozporządzenie wprowadziło zmiany w klasyfikacji składników lokat, w zależności od
rynku, na którym są notowane: z rynku zorganizowanego na rynek aktywny, będące podstawą do wyboru metody wyceny tych składników.
Do 31 grudnia 2004 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundusz klasyfikował
składniki lokat na składniki notowane na rynku zorganizowanym i nienotowane na rynku
zorganizowanym. Wartość wszystkich składników lokat, które były dopuszczone do publicznych notowań na rynku zorganizowanym była ustalana według wartości godziwej.
Od 1 stycznia 2005 roku podstawą klasyfikacji składników lokat jest potwierdzenie ich notowań na rynku aktywnym. W przypadku tych składników lokat, które były do końca 2004
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roku wyceniane w wartości godziwej, od 1 stycznia 2005 roku, z powodu braku wiarygodnego stwierdzenia ich notowań na rynku aktywnym, zmieniono zasady wyceny na metody
wskazane dla aktywów nienotowanych na aktywnym rynku.

Wycena składników aktywów Funduszu
1.

Zmiany dotyczące momentu ustalania wartości składników lokat Funduszu w Dniu Wyceny
Od 1 stycznia 2005 roku wycena wartości godziwej składników lokat Funduszu notowanych na aktywnym rynku odbywa się w oparciu o ostatnie dostępne kursy wyznaczone
o godz. 12:00 w Dniu Wyceny. Do końca roku 2004 do wyceny aktywów i ustalania zobowiązań Funduszu stosowano kursy, ceny i wartości z dnia poprzedniego.
Powyższa zmiana nie miała istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu. Ograniczyła jednak w znacznym stopniu możliwość osiągania przez
Uczestników spekulacyjnych zysków z tytułu dokonywania częstych transakcji nabycia
bądź zbycia jednostek uczestnictwa funduszy walutowych.

2.

Zmiany w wycenie dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku
W dniu 1 stycznia 2005 roku metoda wyceny wg liniowej amortyzacji premii/odpisu dyskonta stosowana na podstawie uprzednio obowiązującego rozporządzenia o szczególnych
zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z dnia 10 grudnia 2001 roku została zastąpiona metodą wyceny wg skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami o rachunkowości. Zmiana
ta dotyczy wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku,
transakcji kupna/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży, depozytów bankowych
oraz kosztów odsetek debetowych. Nowa cena nabycia tych składników aktywów Funduszu na dzień 1 stycznia 2005 roku, była równa ich wartości księgowej wg wyceny z dnia
31 grudnia 2004 roku. Zmiana metody nie wpłynęła w sposób istotny na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu.
Przedstawione powyżej zmiany nie wpłynęły na sposób prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych oraz konieczność przekształcenia danych porównawczych w uprzednio
sporządzonych sprawozdaniach finansowych Funduszu.

3) Opis metodologii wyliczania wskaźników WKC i SOP
1.

Wskaźnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) obliczany jest wg wzoru:
WKC=Kt/WANt
gdzie:
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
K – oznacza następujące koszty operacyjne Funduszu:
a) Wynagrodzenie Towarzystwa,
b) Prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych i prowadzenie rachunków bankowych,
c) Podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym
opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne,
d) Koszty odsetek
e) Koszty różnic kursowych.
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)
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2.

Stopa Obrotu Portfela (wskaźnik SOP) oblicza się według wzoru:
SOP=((T1-T2)/WANt) x 100%
gdzie:
T1 – oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonywanych przez Fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego inwestowania,
T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa,
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
Z tytułu dywidendy

30.06.2005

31.12.2004
3

0

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowiązania, w tym
Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
Z tytułu zobowiązań wobec TFI
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2
3
52
3
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1
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
I. STRUKTURA ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA RACHUNKACH BANKOWYCH
I. Banki:
Deutsche
Deutsche
Deutsche
Deutsche
Deutsche
Deutsche
Deutsche
Deutsche

Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank

Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska

S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.

II. ŚREDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
Deutsche Bank Polska S.A.
Deutsche Bank Polska S.A.
Deutsche Bank Polska S.A.
Deutsche Bank Polska S.A.
Deutsche Bank Polska S.A.

Waluta

PLN
SEK
HUF
DKK
NOK
GBP
EUR
CHF

Waluta

Wartość na dzień
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.
30.06.2005
73
73
6
2
5 804
95
0
0
46
23
4
26
54
217
7
19

Wartość na dzień
bilansowy w danej
walucie w tys.

Wartość na dzień
bilansowy w danej
walucie w tys.

Wartość na dzień
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

30.06.2005
PLN
SEK
HUF
DKK
NOK

207
44
2 146
1
13

Wartość na dzień
bilansowy w danej
walucie w tys.

Wartość na dzień
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

31.12.2004
207
19
35
1
7
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Wartość na dzień
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.
31.12.2004
642
642
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Wartość na dzień
bilansowy w danej
walucie w tys.

609
15
1 266
2
0

609
7
21
1
0
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Deutsche Bank Polska S.A.
Deutsche Bank Polska S.A.
Deutsche Bank Polska S.A.

GBP
EUR
CHF

30
112
11
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185
465
30

0
19
4

0
77
11
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA
Nota 5 - Ryzyka
1.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale w kategorie bilansowe, w tym:
a)

wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy
procentowej
Ryzyko wartości godziwej wynikające ze stopy procentowej związane jest z istnieniem
odwrotnej zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych a wartością zerokuponowych papierów dłużnych, obligacji ze stałym kuponem lub wartością instrumentów
dłużnych określonych w § 25 1.2 rozporządzenia z dnia 8 października w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych z kuponem opartym
na stopie procentowej.
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie lokował aktywów w składniki obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej

b)

wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów środków pieniężnych wynikające ze stopy procentowej związane
jest z istnieniem zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych a wielkością przepływów finansowych (kuponów) wynikających z faktu posiadania zmiennokuponowych
papierów dłużnych.
Na dzień bilansowy 30 czerwca 2005 roku Fundusz nie posiadał aktywów obciążonych
ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej.

2.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a)

funduszu

ryzykiem

kredytowym,

kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy
czym w opisie nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń.
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem kredytowym określony
jest przez procentowy udział papierów dłużnych przedsiębiorstw, depozytów bankowych, transakcji sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back) oraz transakcji
na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Na dzień bilansowy 30 czerwca 2005 roku Fundusz nie posiadał aktywów obciążonych
ryzykiem kredytowym.

3.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem
przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym określony jest
przez procentowy udział aktywów (papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o pozycję walutową uzyskaną przez użycie instrumentów pochodnych w aktywach netto
funduszu.
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Pozycja walutowa
Akcje nominowane w walutach obcych
Środki pieniężne i ekwiwalenty nominowane
w walutach obcych
RAZEM:
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Udział w aktywach
Funduszu
97,24%
2,29%
99,53%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego
Środki pieniężne:
W walucie sprawozdania finansowego
Środki pieniężne:

jednostka

waluta

30.06.2005

w tys.

w
w
w
w
w
w
w

tys.
tys.
tys.
tys.
tys.
tys.
tys.

SEK
HUF
DKK
NOK
GBP
EUR
CHF

w
w
w
w
w
w
w
w

tys.
tys.
tys.
tys.
tys.
tys.
tys.
tys.

SEK
HUF
DKK
NOK
GBP
EUR
CHF

w tys.
w tys.
w tys.

SEK
HUF
DKK

Papiery wartościowe:

W walucie obcej
Środki pieniężne:

31.12.2004
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3
9
2
16

2
95
0
23
26
217
19
382
328
399
326
456
338
276
185
308

6
5 804
0

3
13
1
19

0
0
0
0
0
0
0
0
261
0
0
0
464
425
861
011
0
0
0

Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 50 Europa

w
w
w
w

tys.
tys.
tys.
tys.

NOK
GBP
EUR
CHF

46
4
54
7

0
0
0
0

w
w
w
w
w
w
w
w

tys.
tys.
tys.
tys.
tys.
tys.
tys.
tys.

SEK
HUF
DKK
NOK
GBP
EUR
CHF

765
24 406
601
893
554
2 305
838

577
0
0
0
600
3 291
704

Papiery wartościowe:

Razem

Składniki lokat

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Dodatnie różnice kursowe
Ujemne różnice kursowe
Dodatnie różnice kursowe
Ujemne różnice kursowe
za okres od 01.01.2005 do 30.06.2005
za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004
Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
w tym:
Akcje
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

0

920

926

0

716

653

0

0

0

920

926

0

716

653

0

0

0

2

18

0

0

31

0

0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA
SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela

nr
nr
nr
nr
nr

125/A/NBP/2005
125/A/NBP/2005
125/A/NBP/2005
125/A/NBP/2005
125/A/NBP/2005

z
z
z
z
z

dnia
dnia
dnia
dnia
dnia

30.06.2005
30.06.2005
30.06.2005
30.06.2005
30.06.2005
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kurs w stosunku
waluta
do zł
30.06.2005
0,4286 SEK
0,016328 HUF
0,1054 SKK
0,5422 DKK
0,511 NOK
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Tabela nr 125/A/NBP/2005 z dnia 30.06.2005
Tabela nr 125/A/NBP/2005 z dnia 30.06.2005
Tabela nr 125/A/NBP/2005 z dnia 30.06.2005

6,0251 GBP
4,0401 EUR
2,6072 CHF
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
Wzrost (spadek)
niezrealizowanego
zysku z wyceny
aktywów w tys.
od 1.01.2005 do 30.06.2005
394
958

Wartość zrealizowanego zysku (straty)
ze zbycia lokat w tys.

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK
(STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - KOSZTY FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
WYNAGRODZENIE DLA
TOWARZYSTWA

za okres
od 01.01.05
do 30.06.05

Część stała wynagrodzenia

za okres
od 01.01.04
do 31.12.04
303

za okres
od 01.01.04
do 30.06.04
876

458

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE
O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Wartość aktywów netto na koniec okresu
obrotowego
II. Wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa na koniec okresu obrotowego
III. Wartość aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
okresu obrotowego
Jednostka A
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30.06.2005

31.12.2004

31.12.2003

16 714

19 570

16 925

81,58

75,80

82,29

81,58

75,80

82,29

81,58

-

-
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO TOP 50 EUROPA

DODATKOWE
INFORMACJE
FINANSOWEGO
1.

I

OBJAŚNIENIA

DO

SPRAWOZDANIA

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH,
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym
za bieżący okres.

2.

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO
BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

DNIU

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2005 roku nie wystąpiły
takie zdarzenie, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.
3.

ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI
W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZĄDZONYMI
I
OPUBLIKOWANYMI
SPRAWOZDANIAMI
FINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się różnice pomiędzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami
finansowymi.

4.

DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ
WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJATKOWĄ
I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ FUNDUSZU.
a)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki informowania uczestników
o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.

b)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.

c)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji
zawieranych przez Fundusz.
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5.

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności Funduszu.
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OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 pkt. l) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top 50 Europa - (zwanego dalej Funduszem) oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych, jak też pożytków z nich wynikających przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres
od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.
Piotr Zaczek
Prokurent

Bożena Osak
Pełnomocnik

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2005 r.
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Sprawozdanie finansowe
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Konwergencji

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZRÓWNOWAŻONEGO
OBEJMUJĄCEGO OKRES
OD DNIA 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU

Dla Akcjonariusza DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego sprawozdania finansowego DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Konwergencji z siedzibą w Warszawie, AL Armii
Ludowej 26, 00-609 Warszawa, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania
finansowego, zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku o wartości
133.523 tys. złotych, bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku, który wykazuje
aktywa netto i kapitały na sumę 186.596 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji za okres
od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujący dodatni wynik
z operacji w kwocie 9.015 tys. złotych, zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia
1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujące zwiększenie aktywów netto
o kwotę 146.427 tys. złotych oraz noty objaśniające i informacja dodatkowa.
Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny
za prawidłowość i rzetelność powyższego śródrocznego sprawozdania finansowego,
sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych {Dz. U. nr 231, poz. 2318). Naszym zadaniem było, w oparciu
o przeprowadzony przegląd, sporządzenie raportu z przeglądu.
Przegląd
śródrocznego
sprawozdania
finansowego
przeprowadziliśmy
stosownie
do postanowień Międzynarodowego Standardu o Przeglądach 2410 Przegląd śródrocznych
informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki oraz
normy nr 4 wykonywania zawodu biegłego rewidenta Ogólne zasady dokonywania przeglądu
sprawozdań finansowych, wydanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przegląd
śródrocznego sprawozdania finansowego obejmuje wykorzystanie informacji uzyskanych
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w szczególności od osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość Funduszu oraz zastosowanie
procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Zakres i metoda przeglądu istotnie różni się
od zakresu badania przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowych
Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych i nie pozwala na uzyskanie pewności,
że wszystkie istotne nieprawidłowości zostały zidentyfikowane, jak ma to miejsce w przypadku
pełnego zakresu badania. Dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym śródrocznym
sprawozdaniu finansowym.
Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iż załączone
śródroczne sprawozdanie finansowe, nie przedstawia prawidłowo oraz rzetelnie, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacji majątkowej i finansowej DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Konwergencji na dzień 30 czerwca 2005 roku oraz wyniku z operacji za okres
od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku zgodnie z zasadami rachunkowości
określonymi w ustawie z dnia 29 wr/eśnia 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku,
nr. 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych najej podstawie przepisów
wykonawczych.
Do sprawozdania finansowego dołączono List DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu oraz Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
Biegły rewident nr 9941/7390
Bożena Graczyk,
Członek Zarządu

Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku.
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Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Dyrektor
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości {Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2318} Zarząd DWS Polska TFI SA. przedstawia
półroczne sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Konwergencji, które obejmuje:
1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2.

Zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku,

3.

Bilans funduszu sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku wykazujący aktywa netto
i kapitały w wysokości 1 86 596 tys. złotych.

4.

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku
wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 9 015 tys. złotych.

5.

Zestawienie zmian w aktywach netto z okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005
roku.

6.

Noty objaśniające

7.

Informację dodatkową.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes Zarządu

Joanna Sworowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości
Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku
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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU

Wprowadzenie
Zestawienie lokat, w tym:
Tabela główna
Tabele uzupełniające, w tym:
Akcje,
Warranty subskrypcyjne,
Prawa do akcji,
Prawa poboru,
Kwity depozytowe,
Listy zastawne,
Dłużne papiery wartościowe,
Instrumenty pochodne,
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne,
Tytuły uczestnictwa,
Wierzytelności,
Weksle,
Depozyty,
Waluty,
Nieruchomości,
Statki morskie,
Inne,

nie
nie
nie
nie
nie
nie

dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy

Tabele dodatkowe, w tym:
Gwarantowane składniki lokat,
nie dotyczy
Instrumenty rynku pieniężnego,
nie dotyczy
Grupy kapitałowe,
nie dotyczy
Składniki lokat od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy,
nie dotyczy
Papiery wartościowe emitowane przez instytucje finansowe, których członkiem
jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z Państw należących do OECD,
nie dotyczy
Bilans,
Rachunek wyniku z operacji,
Zestawienie zmian w aktywach netto,
Noty objaśniające, w tym:
Nota 1 – Polityka rachunkowości,
Nota 2 – Należności funduszu,
Nota 3 – Zobowiązania funduszu,
Nota 4 – Środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
Nota 5 – Ryzyka,
Nota 6 – Instrumenty pochodne,
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nie dotyczy
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Nota 7 – Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu lub drugiej strony do odkupu,
nie dotyczy
Nota 8 – Kredyty i pożyczki,
nie dotyczy
Nota 9 – Waluty i różnice kursowe,
Nota 10 – Dochody i ich dystrybucja,
Nota 11 – Koszty Funduszu,
Nota 11 – Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa
Informacja dodatkowa
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO KONWERGENCJI
WPROWADZENIE

1) FUNDUSZ
Nazwa i Typ Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Konwergencji.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym.
W dniu 10 września 2002 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała decyzję nr DFI14032-11/9-1/02 o utworzeniu DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Konwergencji.
Fundusz Konwergencji został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez
VII Wydział Cywilny w Rejestrowy Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 23 października 2002
roku pod numerem RFj 127.
Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w dłużne papiery wartościowe charakteryzujące się znaczną wrażliwością na zmiany stóp procentowych i kursu złotego. W związku
z powyższym wartość Jednostek Uczestnictwa może ulegać istotnym wahaniom w zależności
od sytuacji rynkowej.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu.

Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i Statutem Fundusz może lokować aktywa w:
1.
Papiery wartościowe,
2.
Instrumenty rynku pieniężnego,
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:
1.

Nie mniej niż 80% Aktywów Funduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe
denominowane w walutach krajów państw kandydujących do członkowstwa w europejskiej
unii walutowej. Lokaty funduszu koncentrują się na dłużnych papierach wartościowych
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o dobrej wiarygodności kredytowej, charakteryzujących się znaczną wrażliwością na zmiany
rynkowych stóp procentowych. Lokaty Funduszu będą dobierane pod katem maksymalizacji
potencjalnych korzyści wynikających z procesu konwergencji gospodarek państw kandydujących do członkowstwa w europejskiej unii walutowej do gospodarek państw strefy EURO,
rozumianego jako wyrównywanie się wysokości stóp procentowych.
2.

Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze
wykorzystania prawa, przysługującego Funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

3.

Przy doborze lokat Fundusz zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, brał
będzie pod uwagę następujące kryteria:
a.
W odniesieniu do wszystkich lokat:
i. Ocena perspektyw ekonomicznych emitenta, przy szczególnym uwzględnieniu
spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, branży, produktów, polityki
wypłat dywidend i wzrostu wyników finansowych,
ii. Kształtowanie się głównych wskaźników aktywności gospodarczej, stabilności
cenowej i poziomu stóp procentowych, z uwzględnieniem wpływu tych parametrów na zachowanie się cen instrumentów finansowych,
iii. Ocena możliwości wzrostu lub ryzyka spadku ceny papieru wartościowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny,
iv. Płynność dokonywanej lokaty w tym relacji do płynności innych lokat Funduszu,
v. Możliwość zabezpieczenia lokaty pod względem ryzyka utraty jej wartości,
vi. Ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
vii. Spełnienie zasady dywersyfikacji lokat,
b.

Przy zawieraniu umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, Fundusz będzie się kierował:
i. Rodzajem instrumentu bazowego,
ii. Stosunkiem ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do jego ceny rynkowej,
iii. Płynnością instrumentu pochodnego,
iv. Terminem wygaśnięcia(rozliczenia) instrumentu pochodnego,
v. Sposobem rozliczenia instrumentu pochodnego,
vi. Oceną perspektyw zmian wartości instrumentu bazowego,
vii. Spodziewanym kształtowaniem się różnicy pomiędzy wycena rynkową instrumentu pochodnego a wartością instrumentu bazowego,
viii. Wiarygodnością finansową strony umowy.

Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają 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 Funduszy Powierniczych
S.A. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenie Akcjona-
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riuszy Towarzystwa z dnia 3 lipca 1998 roku a odpowiednie zmiany Statutu zostały zarejestrowane w sądzie w dniu 6 sierpnia 1998 roku.
DWS Polska TFI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000065346.
Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service GmbH z siedzibą
we Frankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Do dnia 1 kwietnia 2003 poprzednia nazwa Akcjonariusza brzmiała Deutsche Asset
Management Europe GmbH.
Kapitał akcyjny DWS Polska TFI S.A. na dzień sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosi 25 000 000,00 PLN i dzieli się
na 2 500 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 PLN każda.

3) OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY
Prezentowane sprawozdanie
do 30 czerwca 2005 roku.

finansowe

obejmuje

okres

sprawozdawczy

od

1

stycznia

Dniem bilansowym jest 30.06.2005 roku.
Sprawozdanie obejmuje następujące dane porównywalne:
a)
Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
b)
Rachunek Wyniku z Operacji oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku i okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku
c)
Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2004 roku

4) KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu.

5) BIEGŁY REWIDENT
Biegły Rewidentem, który dokonał przeglądu prezentowanego sprawozdania finansowego DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Konwergencji obejmujące pierwsze półrocze 2005
roku jest KPMG Audyt sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51

6) CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ZBYWANYCH PRZEZ
FUNDUSZ
Fundusz Konwergencji zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki uczestnictwa kategorii A są zbywane przez Fundusz osobom fizycznym, osobom
prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym
jak i zagranicznym, które mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania
i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3% średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku. Fundusz może wypłacać Uczestnikom Funduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Świadczenie, o którym mowa w art. 10 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa
kategorii A może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 1,5% wpłaty
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na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A
nie jest pobierana opłata manipulacyjna.

320

Fundusz Inwestycyjny Otwarty Konwergencji

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY KONWERGENCJI
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)
30.06.2005
SKŁADNIKI LOKAT

Wartość według
ceny nabycia
w tys.

Dłużne papiery wartościowe

127 193

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
133 523

31.12.2004
Procentowy
udział
w aktywach
ogółem
70,96%

Wartość według
ceny nabycia
w tys.

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.

28 511

29 483

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem
72,39%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY KONWERGENCJI
ZESTAWIENIE LOKAT
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

DŁUŻNE PAPIERY
WARTOŚCIOWE

Rodzaj rynku

Dopuszczone do publicznego obrotu:
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Aktywny rynek
PS1106
nieuregulowany
Aktywny rynek
PS0507
nieuregulowany
Aktywny rynek
PS0608
nieuregulowany
Aktywny rynek
PS0310
nieuregulowany

Nazwa
rynku

Emitent

Kraj siedziby
emitenta

Termin
wykupu

Warunki
oprocentowania

Wartość
nominalna

Liczba

127 510
127 510
127 510
MTS Poland
MTS Poland
MTS Poland
MTS Poland

SKARB
PAŃSTWA
SKARB
PAŃSTWA
SKARB
PAŃSTWA
SKARB
PAŃSTWA

Wartość
według wyceny na dzień
bilansowy
w tys.
127 193
133 523
127 193
133 523
127 193
133 523

Wartość
według ceny
nabycia
w tys.

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem
70,96%
70,96%
70,96%

POLSKA

2006-11-12

8,50

2 000

2 000

2 185

2 208

1,17%

POLSKA

2007-05-12

8,50

2 000

2 000

2 265

2 162

1,15%

POLSKA

2008-06-24

5,75

20 000

20 000

20 479

20 669

10,98%

POLSKA

2010-03-24

5,75

33 250

33 250

34 245

35 363

18,79%
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DS0509
DS1013
DS1015
DS1110
WS0922
HUNGARY GOVERNMENT
BOND SER 07/D
HUNGARY GOVERNMENT
BOND SER 08/C
SLOVAKIA GOVERNMENT
BOND SER 191
SLOVAKIA GOVERNMENT
BOND SER 188

Aktywny rynek
nieuregulowany
Aktywny rynek
nieuregulowany
Aktywny rynek
nieuregulowany
Aktywny rynek
nieuregulowany
Aktywny rynek
regulowany
Nienotowane
na aktywnym
rynku
Nienotowane
na aktywnym
rynku
Nienotowane
na aktywnym
rynku
Nienotowane
na aktywnym
rynku

MTS Poland
MTS Poland
MTS Poland
MTS Poland
GPW S.A.

SKARB
PAŃSTWA
SKARB
PAŃSTWA
SKARB
PAŃSTWA
SKARB
PAŃSTWA
SKARB
PAŃSTWA

POLSKA

2009-05-24

6,00

5 500

5 500

5 468

5 803

3,08%

POLSKA

2013-10-24

5,00

14 500

14 500

13 976

15 380

8,17%

POLSKA

2015-10-24

6,25

17 500

17 500

19 081

20 533

10,91%

POLSKA

2010-11-24

6,00

25 000

25 000

25 584

27 561

14,65%

POLSKA

2022-09-23

5,75

2 500

2 500

2 648

2 898

1,54%

HUNGARY
GOVERNMENT

HUNGARY

2007-06-12

6,25

41

250

42

40

0,02%

HUNGARY
GOVERNMENT

HUNGARY

2008-06-12

6,25

817

5 000

1 109

796

0,42%

SLOVAKIA
GOVERNMENT

SLOVAKIA

2008-03-05

4,95

53

5

55

55

0,03%

SLOVAKIA
GOVERNMENT

SLOVAKIA

2013-01-22

5,00

53

5

56

55

0,03%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY KONWERGENCJI
BILANS
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
BILANS
Aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat
netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk
(strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny
nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
(IV+V+/-VI)
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A

Kategorie jednostek uczestnictwa

KATEGORIA A

30.06.2005
188 159
54 256
375
132 576
132 576
947
947
5
1 563
186 596
173 899
314 049
-140 150
5 869

31.12.2004
40 728
11 202
44
29 314
29 314
168
168
0
559
40 169
36 487
102 252
-65 765
2 691

4 695

2 433

1 174

258

6 828

991

186 596

40 169

1 477 298,029
126,31

340 498,525
117,97

Liczba na dzień
30.06.2005
1 477 298,029

Liczba na dzień
31.12.2004
340 498,525

Wartość
aktywów netto
na jednostkę
uczestnictwa
na dzień
30.06.2005
126,31

Wartość
aktywów netto
na jednostkę
uczestnictwa
na dzień
31.12.2004
117,97

Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY KONWERGENCJI
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tysiącach zł, z wyjątkiem wyniku operacji przypadającego na jednostkę uczestnictwa)
01.01.2005 – 01.01.2004 – 01.01.2004 –
30.06.2005
31.12.2004
30.06.2004
3 484
1 831
851
3 483
1 789
801
1
42
50
1 222
509
183
1 065
497
180
4
12
3
153
0
0
147
0
0
0
0
0
1 222
509
183
2 262
1 322
668
6 753
1 675
62

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo różnic kursowych
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Pozostałe, w tym:
koszty świadczeń
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 różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji
Wynik z operacji przypadający na jednostkę
uczestnictwa
KATEGORIA A

916

620

505

-4

1 024

1 025

5 837

1 055

-443

-10
9 015

-739
2 997

-655
730

6,10

8,80

2,71

6,10

-

-

Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją
dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY KONWERGENCJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość 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
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01.01.2005 –
30.06.2005

01.01.2004 –
31.12.2004

40 169

22 767

9 015
2 262
916

2 997
1 322
620
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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 (powiększenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
KATEGORIA A
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału
z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
KATEGORIA A
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Wartość aktywów netto na koniec okresu
sprawozdawczego
Średnia wartość 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
KATEGORIA A
Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku
działalności funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
saldo zmian
KATEGORIA A
Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
KATEGORIA A
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
KATEGORIA A
procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
minimalna wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
data wyceny
maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
data wyceny
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5 837

1 055

9 015

2 997

137 412

14 405

211 797

33 275

211 797

-

-74 385

-18 870

-74 385
146 427

17 402

186 596

40 169

123 039

29 696

1 136 799,504

127 163,693

1 743 675,379
1 743 675,379
606 875,875
606 875,875
1 136 799,504
1 136 799,504

290 056,548
162 892,855
127 163,693
-

1 477 298,029

340 498,525

2
2
1
1
1
1

335,999
335,999
037,970
037,970
298,029
298,029

951 660,620
611 162,095
340 498,525
-

117,97

106,72

117,97

-

126,31

117,97

126,31

-

14,26%

10,54%

14,26%

-

117,04

106,37

117,04
17.01.2005

19.01.2004

126,31

117,91

126,31
30.06.2005

31.12.2004

695
695
218
218
477
477

Fundusz Inwestycyjny Otwarty Konwergencji

wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
data wyceny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości
aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

126,31

117,91

126,31
30.06.2005

31.12.2004

1,75%

1,67%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY KONWERGENCJI

NOTA NR.1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
1) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Półroczne sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Konwergencji na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2004
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2004 r,
nr. 231, poz. 2318).

Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i walucie polskiej.

2.

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane są w tys. złotych, za wyjątkiem
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa

3.

Na dzień bilansowy ustala się wynik z operacji Funduszu, obejmujący:
a) Przychody z lokat netto – stanowiące różnicę pomiędzy przychodami z lokat i kosztami
Funduszu netto,
b) Zrealizowany zysk/stratę ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk/stratę z wyceny lokat.

4.

Na dzień bilansowy przyjmuje się metody wyceny stosowane w dniu wyceny.

5.

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 objaśniające,
g) Informację dodatkową,

6.

Sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2005 roku obejmuje następujące dane porównywalne:
a) Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
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b)
c)

Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku i okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku,
Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

Ujmowanie w księgach rachunkowych informacji i operacji dotyczących Funduszu
1.

Księgi Funduszu są prowadzone w walucie polskiej.

2.

Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego
dotyczą.

3.

Zapisy w księgach rachunkowych Funduszu dokonywane są na podstawie dowodów księgowych. Operacje dotyczące poszczególnych składników aktywów i pasywów Funduszu
ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.

4.

Nabycie albo zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych
Funduszu w dacie zawarcia umowy.

5.

Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Fundusz w dniu wyceny po momencie wyceny
tj. godz. 12:00, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji
w momencie wyceny ujmuje się w dacie zawarcia umowy, ale uwzględnia w najbliższej
wycenie aktywów Funduszu i ustaleniu jego zobowiązań.

6.

Nabyte składniki portfela lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu według ceny
nabycia, obejmującej prowizję maklerską. Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje
się według wartości równej zeru.

7.

Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje się w cenie nabycia wynikającej z ceny nabycia tych składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub
otrzymanych przychodów pieniężnych.

8.

Dłużne papiery wartościowe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej łącznie ze skumulowanymi odsetkami.

9.

Zysk lub stratę ze zbycia składników lokat Funduszu wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny
nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysokości
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
najwyższej bieżącej wartości księgowej.

10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje pożyczek papierów wartościowych są wyłączone spod zasady określonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika
lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika lokat.
12. Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach
rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest
kurs nieuwzględniający tego prawa poboru.
13. Należną dywidendę a akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzględniający tego prawa do dywidendy.
14. Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo
do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się
w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw.
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15. Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Funduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień, w którym Fundusz zbył bądź odkupił jednostki uczestnictwa. Na potrzeby określenia
Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w określonym Dniu Wyceny nie
uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych
z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupu następuje zgodnie z metodą
FIFO.
18. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
19. Przychody z lokat obejmują w szczególności odsetki, oraz dodatnie saldo różnic kursowych
powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
21. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
22. Koszty Funduszu obejmują w szczególności ujemne saldo różnic kursowych powstałe
w związku z wyceną środków pieniężnych, należności, oraz zobowiązań w walutach obcych, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek a także koszty limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej. W przypadku
kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu
kosztów operacyjnych zmniejszają naliczoną rezerwę. Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
24. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
25. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym
Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasadą opisaną
w punkcie 16.

Wycena aktywów i pasywów Funduszu
1.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, który przypada w dniu,
w którym odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

2.

Aktywa Funduszu wycenia się a zobowiązania Funduszu ustala się w dniu wyceny oraz
na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.

3.

Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych, listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania
mające siedzibę za granicą wyznacza się w oparciu o ostatnie, dostępne kursy o godz.
12.00 w Dniu Wyceny, w następujący sposób:
a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny
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b)

c)

kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena
aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia,
a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość
z Dnia Wyceny;
jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji - według
ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, z zastrzeżeniem,
że gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo
wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość;
jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej,
ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie
z pkt. 4

4.

W celu wiarygodnego oszacowania wartości godziwej Fundusz stosuje następujące powszechnie uznane metody estymacji, w szczególności:
a) Oszacowanie na podstawie ostatnich dostępnych ofert kupna i sprzedaży, przy czym
nie jest możliwe oparcie się wyłącznie na ofertach sprzedaży,
b) Oszacowanie na podstawie ceny nieróżniącego się istotnie składnika lokat, ogłoszonej
na aktywnym rynku;
c) Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i porównania z emitentami
o zbliżonym profilu, których instrumenty finansowe są notowane na aktywnym rynku,
d) Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem prognozowanych przepływów generowanych przez emitenta oraz wartości rezydualnej,
e) Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.

5.

Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach aktywnych jest rynek,
na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest dokonywany na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

6.

Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala się:
a) akcji - według wartości godziwej, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ
na tę wartość, w szczególności w oparciu o analizę sytuacji finansowej spółki i porównanie ze spółkami o zbliżonym profilu, których akcje są notowane na rynku aktywnym,
b) praw do akcji - w oparciu o ostatnią cenę, po jakiej nabywano papiery wartościowe
na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość rynkową prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa,
a w przypadku, gdy zostały określone i podane do publicznej wiadomości różne ceny
emisyjne, w oparciu o średnią cenę nabycia ważoną liczbą nabytych papierów wartościowych, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową,
c) praw poboru - według wartości teoretycznej,
d) weksle, wierzytelności pieniężne, listy zastawne i inne dłużne papiery wartościowe,
w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy pro-
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e)

f)

g)

h)

centowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio
do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu,
instrumenty pochodne oparte o stopy procentowe lub kursy waluty oraz papiery wartościowe z wbudowanymi instrumentami pochodnymi tego rodzaju – według modeli wyceny, z uwzględnieniem bieżącej i oczekiwanej wartości instrumentów, o które jest
oparty dany instrument pochodny,
opcje – według wartości godziwej, z uwzględnieniem typu instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu pozostałego do wygaśnięcia opcji, w tym w oparciu o wycenę dostarczaną przez wystawcę opcji, dokonywaną według uznanych metod, takich
jak Monte Carlo, zmodyfikowany model Black’a Scholes’a,
kontrakty terminowe – według stanu rozliczeń kontrahentów wynikających z warunków zawartej umowy, z uwzględnieniem wyceny instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – według ostatniej
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat lub tytuł uczestnictwa
dostępnej o godz. 12.00 w Dniu Wyceny, z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na tę wartość, które nastąpiły w okresie od momentu ostatniej publikacji
tej wartości do Dnia Wyceny.

7.

W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.

8.

Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

9.

Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, ustala się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

10. Papiery wartościowe nabyte przez Fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
11. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu
do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty
różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Aktywa Funduszu oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub
ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie są notowane na aktywnym rynku - w walucie, w której są denominowane. Aktywa Funduszu
i jego zobowiązania wykazuje się w walucie polskiej, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wartość Aktywów Funduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do Euro.
13. Środki pieniężne oraz denominowane w złotych należności i zobowiązania wycenia się
w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień, o którym
mowa w pkt.3.
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Ustalanie wartości aktywów netto funduszu
1.

W Dniu Wyceny aktywa funduszu wycenia się a zobowiązania ustala się według stanów
odpowiednio aktywów i zobowiązań oraz kursów, cen i wartości określonych w Momencie
Wyceny tj. o 12:00 z bieżącego Dnia Wyceny.

2.

Wartość aktywów netto funduszu jest równa wartości wszystkich aktywów funduszu
w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowiązania funduszu w Dniu Wyceny.

3.

Wartość aktywów netto funduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w dniach, w których
odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

4.

Wartość aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa w Dniu Wyceny jest równa
wartości aktywów netto podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa kategorii A ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników Funduszu w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.

5.

Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w Dniu Wyceny po Cenie równej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A i wyznaczonej zgodnie z zasadą
opisaną, w pkt.4.

2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI
Z dniem 1 stycznia 2005 roku wprowadzono zmiany do stosowanych zasad rachunkowości Funduszu, związane z wejściem w życie rozporządzenia ministra finansów z dnia 8 października
2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U.
z 2004 r, nr. 231, poz. 2318).
Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono zmiany w ujmowaniu operacji, w metodach wyceny
aktywów Funduszu oraz sposobie sporządzania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych.

Zmiany w ujmowaniu składników aktywów Funduszu:
1.

Sposób ujmowania transakcji nabycia i zbycia składników aktywów Funduszu
Od dnia 1 stycznia 2005 roku nabycie albo zbycie składników lokat przez fundusz ujmuje
się w księgach rachunkowych funduszu w dacie zawarcia umowy i uwzględnia w wycenie
aktywów funduszu i ustaleniu jego zobowiązań w tym samym Dniu Wyceny, po warunkiem
otrzymania potwierdzenia zawarcia transakcji do Momentu Wyceny tj.godz.12:00.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2004 roku moment zaewidencjonowania transakcji uzależniony był od rodzaju rynku, na którym Fundusz zawarł transakcję. Jedynie umowy zawarte na GPW w Warszawie, objęte systemem gwarantowania, mogły być
ewidencjonowana w księgach rachunkowych Funduszu w dniu jej zawarcia. Wszystkie pozostałe umowy dotyczące składników aktywów Funduszu ewidencjonowane były w dniu
ich rozliczenia. Znowelizowany sposób ujmowania transakcji pozwolił na ujawnianie wpływu
wszelkich zdarzeń i ryzyk związanych z nabywanymi i zbywanymi aktywami, niezwłocznie
po zawarciu umów, których przedmiotem są te aktywa.

2.

Ujmowanie transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży
Od dnia 1 stycznia 2005 roku ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu w Bilansie
w pozycji Należności lub Zobowiązania Funduszu łącznie z naliczonymi odsetkami. Przychody/ Koszty uzyskane w wyniku tego typu transakcji ujmowane są w Przychodach odsetkowych/Kosztach odsetkowych Funduszu. Zgodnie z zasadami uprzednio obowiązującymi papiery wartościowe nabyte bądź zbyte w wyniku tego typu transakcji ujmowane były jako
składniki lokat Funduszu w pozycji Lokaty Funduszu. Przychody bądź koszty z tytułu zawar-
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tych transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży ewidencjonowane
były w Przychodach z tytułu dyskonta/Kosztach z tytułu premii.
3.

Metody ujmowania dłużnych papierów wartościowych
Od dnia 1 stycznia 2005 roku wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona w stosunku do ich wartości nominalnej ujmowana jest łącznie z odsetkami naliczonymi od tych
aktywów. W Przychodach z tytułu odsetek od dłużnych papierów wartościowych ewidencjonowane są odsetki kuponowe naliczone od papierów dłużnych wycenianych w wartości
godziwej oraz odsetki z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych
na aktywnym rynku metodą skorygowanej ceny nabycia. Zgodnie z obowiązującymi
do 31 grudnia 2004 roku przepisami wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona
w stosunku do ich wartości nominalnej oraz odsetki kuponowe ujmowane były odrębnie.
W Przychodach ewidencjonowane były odrębnie odsetki kuponowe oraz odpis dyskonta,
w Kosztach – amortyzacja premii.

4.

Zmiany w sposobie klasyfikowania składników lokat Funduszu
Nowe rozporządzenie wprowadziło zmiany w klasyfikacji składników lokat, w zależności
od rynku, na którym są notowane: z rynku zorganizowanego na rynek aktywny, będące
podstawą do wyboru metody wyceny tych składników.
Do 31 grudnia 2004 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundusz klasyfikował
składniki lokat na składniki notowane na rynku zorganizowanym i nienotowane na rynku
zorganizowanym. Wartość wszystkich składników lokat, które były dopuszczone do publicznych notowań na rynku zorganizowanym była ustalana według wartości godziwej.
Od 1 stycznia 2005 roku podstawą klasyfikacji składników lokat jest potwierdzenie ich notowań na rynku aktywnym. W przypadku tych składników lokat, które były do końca 2004
roku wyceniane w wartości godziwej, od 1 stycznia 2005 roku, z powodu braku wiarygodnego stwierdzenia ich notowań na rynku aktywnym, zmieniono zasady wyceny na metody
wskazane dla aktywów nienotowanych na aktywnym rynku.

Wycena składników aktywów Funduszu
1.

Zmiany dotyczące momentu ustalania wartości składników lokat Funduszu w Dniu Wyceny
Od 1 stycznia 2005 roku wycena wartości godziwej składników lokat Funduszu notowanych na aktywnym rynku odbywa się w oparciu o ostatnie dostępne kursy wyznaczone
o godz. 12:00 w Dniu Wyceny. Do końca roku 2004 do wyceny aktywów i ustalania zobowiązań Funduszu stosowano kursy, ceny i wartości z dnia poprzedniego.
Powyższa zmiana nie miała istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu. Ograniczyła jednak w znacznym stopniu możliwość osiągania przez
Uczestników spekulacyjnych zysków z tytułu dokonywania częstych transakcji nabycia
bądź zbycia jednostek uczestnictwa funduszy walutowych.

2.

Zmiany w wycenie dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku
W dniu 1 stycznia 2005 roku metoda wyceny wg liniowej amortyzacji premii/odpisu dyskonta stosowana na podstawie uprzednio obowiązującego rozporządzenia o szczególnych
zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z dnia 10 grudnia 2001 roku została zastąpiona metodą wyceny wg skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami o rachunkowości. Zmiana
ta dotyczy wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku,
transakcji kupna/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży, depozytów bankowych
oraz kosztów odsetek debetowych. Nowa cena nabycia tych składników aktywów Funduszu na dzień 1 stycznia 2005 roku, była równa ich wartości księgowej wg wyceny z dnia
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31 grudnia 2004 roku. Zmiana metody nie wpłynęła w sposób istotny na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu.
Przedstawione powyżej zmiany wpłynęły na sposób prezentacji danych w sprawozdaniach
finansowych oraz konieczność przekształcenia danych porównawczych w uprzednio sporządzonych sprawozdaniach finansowych Funduszu. Szczegółowe zestawienie tych zmian
zostało przedstawione w informacji dodatkowej do sprawozdania.

3) OPIS METODOLOGII WYLICZANIA WSKAŹNIKÓW WKC i SOP
1.

Wskaźnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) obliczany jest wg wzoru:
WKC=Kt/WANt
gdzie:
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
K – oznacza następujące koszty operacyjne Funduszu:
a) Wynagrodzenie Towarzystwa,
b) Prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych i prowadzenie rachunków bankowych,
c) Podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym
opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne,
d) Koszty odsetek
e) Koszty różnic kursowych.
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)

2.

Stopa Obrotu Portfela (wskaźnik SOP) oblicza się według wzoru:
SOP=((T1-T2)/WANt) x 100%
gdzie:
T1 – oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonywanych przez Fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego inwestowania,
T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa,
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY KONWERGENCJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
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30.06.2005
375

31.12.2004
44
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY KONWERGENCJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowiązania, w tym:
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
- z tytułu zobowiązań wobec TFI
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30.06.2005
1 164
36
363
66
297

31.12.2004
458
34
67
3
64
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY KONWERGENCJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

Deutsche Bank Polska S.A
Deutsche Bank Polska S.A
Deutsche Bank Polska S.A
Dresdner Bank Polska S.A.
Rabobank Polska S.A

Wartość
Wartość na dzień
na dzień
30.06.2005
I. STRUKTURA ŚRODKÓW
30.06.2005
w walucie
PIENIĘŻNYCH
Waluta
NA RACHUNKACH
w danej
sprawozdania
walucie
finansowego
BANKOWYCH
w tys.
w tys.
54 256
PLN
3 588
3 588 Deutsche Bank Polska S.A
SKK
574
61 Dresdner Bank Polska S.A.
HUF
3 289
54 Rabobank Polska S.A
PLN
28 780
28 780
PLN
21 774
21 774

II. ŚREDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM
POZIOM ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ
II. Średni w okresie
sprawozdawczym poziom
środków pieniężnych:
13 740
4 303
2 734

II. ŚREDNI W OKRESIE
Wartość na dzień
Wartość
SPRAWOZDAWCZYM
na dzień
30.06.2005
POZIOM ŚRODKÓW
30.06.2005
w walucie
PIENIĘŻNYCH
Waluta
w danej
sprawozdania
UTRZYMYWANYCH W CELU
walucie
finansowego
ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH
w tys.
w tys.
ZOBOWIĄZAŃ
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków
pieniężnych:
PLN
54 142
54 142
4 736
HUF
3 289
54
49 637
SKK
574
61
2 179

I. STRUKTURA ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA RACHUNKACH
BANKOWYCH
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Wartość na dzień
Wartość na dzień
31.12.2004
31.12.2004
w walucie
Waluta
w danej walucie
sprawozdania
w tys.
finansowego
w tys.
11 202
PLN
483
483
PLN
6 000
6 000
PLN
4 719
4 719

Wartość na dzień
31.12.2004
Waluta
w danej walucie
w tys.

PLN
HUF
SKK

11 202
0
0

Wartość na dzień
31.12.2004
w walucie
sprawozdania
finansowego
w tys.

11 202
0
0
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY KONWERGENCJI
Nota 5 - Ryzyka
1.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale w kategorie bilansowe, w tym:
a)

wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy
procentowej
Ryzyko wartości godziwej wynikające ze stopy procentowej związane jest z istnieniem
odwrotnej zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych a wartością zerokuponowych papierów dłużnych, obligacji ze stałym kuponem lub wartością instrumentów
dłużnych określonych w § 25 1.2 rozporządzenia z dnia 8 października w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych z kuponem opartym
na stopie procentowej.
Kategoria bilansowa
Obligacje stałokuponowe Skarbu Państwa
Obligacje stałokuponowe emitowane przez państwa
należące do OECD - Węgry
Obligacje stałokuponowe emitowane przez państwa
należące do OECD - Słowacja
RAZEM:

b)

Udział w aktywach
Funduszu
70,46%
0,44%
0,06%
70,96%

wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów środków pieniężnych wynikające ze stopy procentowej związane
jest z istnieniem zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych a wielkością przepływów finansowych (kuponów) wynikających z faktu posiadania zmiennokuponowych
papierów dłużnych.
Na dzień bilansowy 30 czerwca 2005 roku Fundusz nie posiadał zmiennokuponowych
papierów dłużnych.

2.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań
w podziale na kategorie bilansowe, w tym:
a)

funduszu

ryzykiem

kredytowym,

kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy
czym w opisie nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń.
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem kredytowym określony
jest przez procentowy udział papierów dłużnych przedsiębiorstw, depozytów bankowych, transakcji sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back) oraz transakcji
na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Na poziom ryzyka kredytowego decydujący wpływ ma kondycja finansowa emitentów
papierów wartościowych, banków przyjmujących depozyty oraz kontrahentów
w transakcjach, w których druga strona przyjmuje na siebie pewne zobowiązania finansowe. Sytuacja finansowa powyższych podmiotów może być oceniana na podstawie
przyznanych im, przez instytucje wyspecjalizowane w tego rodzaju działalności, ratin-

336

Fundusz Inwestycyjny Otwarty Konwergencji
gów kredytowych. W przypadku funduszu DWS Polska FIO Konwergencji wszystkie
podmioty (emitenci, banki, kontrahenci) posiadają ratingi na poziomie inwestycyjnym
(„Investment Grade”), tzn. min. BBB- wg. Agencji Standard&Poors
Wartość
w tys. PLN
50 544
50 544

Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe
RAZEM:
b)

Udział
w aktywach
27,09%
27,09%

wskazanie istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat
Kategoria bilansowa

Udział w aktywach
Funduszu przekraczający
20%

Brak
3.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem
przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym określony jest
przez procentowy udział aktywów (papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o pozycję walutową uzyskaną przez użycie instrumentów pochodnych w aktywach netto
funduszu.
Pozycja walutowa
Dłużne papiery wartościowe nominowane w SKK
Dłużne papiery wartościowe nominowane w HUF
RAZEM:
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Udział w aktywach
Funduszu
0,06%
0,44%
0,50%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY KONWERGENCJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego
środki pieniężne na rachunku w
w
papiery wartościowe w
w
w walucie obcej
środki pieniężne na rachunku w
w
papiery wartościowe w
w
w walucie sprawozdania finansowego
środki pieniężne na rachunku w
w
papiery wartościowe w
w
Razem
w

Składniki lokat
Dłużne papiery
wartościowe

jednostka

waluta

30.06.2005

31.12.2004

tys.
tys.
tys.
tys.

HUF
SKK
HUF
SKK

54
61
836
110

0
0
858
168

tys.
tys.
tys.
tys.

HUF
SKK
HUF
SKK

3 289
574
51 212
1 048

0
0
51 740
1 598

tys.
tys.
tys.
tys.
tys.

HUF
SKK
HUF
SKK

54
61
836
110
1 061

0
0
858
168
1 026

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005
Za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004
Dodatnie różnice kursowe
Ujemne różnice kursowe
Dodatnie różnice kursowe
Ujemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
0

0

-4

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
338

-10

1 024

0

0

-739
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III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA
SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tabela nr 125/A/NBP/2005 z dnia 30.06.2005
Tabela nr 125/A/NBP/2005 z dnia 30.06.2005
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kurs w stosunku do zł
0,016328 HUF
0,1054 SKK

waluta
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY KONWERGENCJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)
ZE ZBYCIA LOKAT
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe

Wartość
Wzrost (spadek)
zrealizowanego
niezrealizowanezysku (straty)
go zysku
ze zbycia lokat
z wyceny
w tys.
aktywów w tys.
916
5 837
916
5 837

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY KONWERGENCJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - KOSZTY FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
II. WYNAGRODZENIE DLA
TOWARZYSTWA
Część stała wynagrodzenia

Wartość za okres Wartość za okres Wartość za okres
od 01.01.2005
od 01.01.2004
od 01.01.2004
do 30.06.2005
do 31.12.2004
do 30.06.2004
1 065
497
180

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY KONWERGENCJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE
O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I. Wartość aktywów netto na koniec roku
obrotowego
II. Wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Wartość aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego
KATEGORIA A
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30.06.2005

31.12.2004

31.12.2003

186 596

40 169

22 767

126,31

117,97

106,72

126,31

117,97

106,72

126,31

-

-
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO KONWERGENCJI

DODATKOWE
INFORMACJE
FINANSOWEGO
1.

I

OBJAŚNIENIA

DO

SPRAWOZDANIA

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH,
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym
za bieżący okres.

2.

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO
BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

DNIU

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2005 roku nie wystąpiły
takie zdarzenie, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.
3.

ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI
W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZĄDZONYMI
I
OPUBLIKOWANYMI
SPRAWOZDANIAMI
FINANSOWYMI
Z powodu wprowadzenia do stosowania od dnia 1 stycznia 2005 roku zmian w szczególnych zasadach rachunkowości, Fundusz dokonał przekształcenia finansowych danych porównywalnych ujawnionych w uprzednio sporządzonych i opublikowanych sprawozdaniach
na dzień 30 czerwca 2004 roku oraz 31 grudnia 2004 roku. W poniżej zamieszczonej tabeli
w sposób szczegółowy przedstawiono przekształcone dane finansowe.

Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku
Przed przekształceniem
31.12.2004
I.

Aktywa
1. Lokaty
1.1
Papiery wartościowe
3. Należności
3.1
z tytułu zbytych
jednostek
uczestnictwa
3.2
z tytułu odsetek
III. Aktywa netto

Po przekształceniu
31.12.2004
40 728
28 818
28 818
708
44
664
40 169

I.

Aktywa
2. Należności
4. Składniki lokat notowane
na aktywnym rynku,
w tym:
dłużne papiery
wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku,
w tym:
dłużne papiery
wartościowe
III. Aktywa netto

40 728
44
29 314
29 314
168
168
40 169

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku oraz za okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku.
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Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku:
Przed przekształceniem
01.01.2004 – 31.12.2004
I. Przychody z lokat
1. Odsetki
2. Odpis dyskonta
II. Koszty operacyjne
IV. Koszty operacyjne netto
VII. Wynik z operacji

1 831
1 784
5
509
509
2 997

I.

Po przekształceniem
01.01.2004 – 31.12.2004
Przychody z lokat
2. Przychody odsetkowe

II. Koszty funduszu
IV. Koszty funduszu netto
VII. Wynik z operacji

1 831
1 789
509
509
2 997

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku
Przed przekształceniem
01.01.2004 – 31.12.2004
I. Przychody z lokat
1. Odsetki
2. Odpis dyskonta
II. Koszty operacyjne
IV. Koszty operacyjne netto
VII. Wynik z operacji

851
798
3
183
183
730

I.

Po przekształceniem
01.01.2004 – 31.12.2004
Przychody z lokat
2. Przychody odsetkowe

II. Koszty funduszu
IV. Koszty funduszu netto
VII. Wynik z operacji

851
801
183
183
730

Zgodnie z nowymi przepisami fundusze inwestycyjne otwarte nie mają obowiązku sporządzania
Rachunku Przepływów Pieniężnych.
4.

5.

DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ
WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJATKOWĄ
I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ FUNDUSZU.
a)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki informowania uczestników
o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.

b)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.

c)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji
zawieranych przez Fundusz.

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności Funduszu.
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OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 pkt. l) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Konwergencji - (zwanego dalej Funduszem) oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów
zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych, jak też pożytków
z nich wynikających przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres
od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.
Piotr Zaczek
Prokurent

Bożena Osak
Pełnomocnik

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2005 r.
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RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
OBEJMUJĄCEGO OKRES
OD DNIA 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU

Dla Akcjonariusza DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego sprawozdania finansowego DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top 25 Małych Spółek z siedzibą w Warszawie, Al.
Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania
Finansowego, zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku o wartości
68,936 tys. złotych, bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku, który wykazuje aktywa
netto i kapitały na sumę 77.141 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji za okres od dnia
1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujący ujemny wynik z operacji
w kwocie 12.718 tys. złotych, zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia 1 stycznia
2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujące zmniejszenie aktywów netto o kwotę
81.131 tys. złotych oraz noty objaśniające i informacja dodatkowa.
Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny
za prawidłowość i rzetelność powyższego śródrocznego sprawozdania finansowego,
sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2002 roku, nr. 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. nr 231, poz. 2318). Naszym zadaniem było, w oparciu o przeprowadzony
przegląd, sporządzenie raportu z przeglądu.
Przegląd
śródrocznego
sprawozdania
finansowego
przeprowadziliśmy
stosownie
do postanowień Międzynarodowego Standardu o Przeglądach 2410 Przegląd śródrocznych
informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki oraz
normy nr 4 wykonywania zawodu biegłego rewidenta Ogólne zasady dokonywania przeglądu
sprawozdań finansowych, wydanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przegląd
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śródrocznego sprawozdania finansowego obejmuje wykorzystanie informacji uzyskanych
w szczególności od osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość Funduszu oraz zastosowanie
procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Zakres i metoda przeglądu istotnie różni się
od zakresu badania przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowych
Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych i nie pozwala na uzyskanie pewności,
że wszystkie istotne nieprawidłowości zostały zidentyfikowane, jak ma to miejsce w przypadku
pełnego zakresu badania. Dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym śródrocznym
sprawozdaniu finansowym.
Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iz załączone
śródroczne sprawozdanie Finansowe, nie przedstawia prawidłowo oraz rzetelnie, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacji majątkowej i finansowej DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Top 25 Małych Spółek na dzień 30 czerwca 2005 roku oraz wyniku z operacji
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku zgodnie z zasadami rachunkowości
określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku,
nr. 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów
wykonawczych.
Do sprawozdania finansowego dołączono List DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu oraz Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
Biegły rewident nr 9941/7390
Bożena Graczyk,
Członek Zarządu

Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku.
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Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Dyrektor
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych {Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2318) Zarząd DWS Polska TFI S.A. przedstawia
półroczne sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top
25 Matych Spółek, które obejmuje:
1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2.

Zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku,

3.

Bilans funduszu sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku wykazujący aktywa netto
i kapitały w wysokości 77 141 tys. złotych.

4.

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku
wykazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 12 718 tys. złotych.

5.

Zestawienie zmian w aktywach netto z okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005
roku.

6.

Noty objaśniające

7.

Informację dodatkową.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes Zarządu

Joanna Sworowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości
Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku
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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU

Wprowadzenie
Zestawienie lokat, w tym:
Tabela główna
Tabele uzupełniające, w tym:
Akcje,
Warranty subskrypcyjne,
Prawa do akcji,
Prawa poboru,
Kwity depozytowe,
Listy zastawne,
Dłużne papiery wartościowe,
Instrumenty pochodne,
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne,
Tytuły uczestnictwa,
Wierzytelności,
Weksle,
Depozyty,
Waluty,
Nieruchomości,
Statki morskie,
Inne,

nie dotyczy

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy

Tabele dodatkowe, w tym:
Gwarantowane składniki lokat,
nie dotyczy
Instrumenty rynku pieniężnego,
nie dotyczy
Grupy kapitałowe,
Składniki lokat od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy,
nie dotyczy
Papiery wartościowe emitowane przez instytucje finansowe, których członkiem
jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z Państw należących do OECD,
nie dotyczy
Bilans,
Rachunek wyniku z operacji,
Zestawienie zmian w aktywach netto,
Noty objaśniające, w tym:
Nota 1 – Polityka rachunkowości,
Nota 2 – Należności funduszu,
Nota 3 – Zobowiązania funduszu,
Nota 4 – Środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
Nota 5 – Ryzyka,
nie dotyczy
Nota 6 – Instrumenty pochodne,
nie dotyczy
Nota 7 – Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu lub drugiej strony do odkupu,
nie dotyczy
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Nota
Nota
Nota
Nota
Nota

8 – Kredyty i pożyczki,
9 – Waluty i różnice kursowe,
10 – Dochody i ich dystrybucja,
11 – Koszty Funduszu,
11 – Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa

Informacja dodatkowa
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 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 września 2002 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała decyzję nr DFI14032-11/10-1/02/2492 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 Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu 23 października 2002
roku pod numerem RFj 128.
Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Funduszu jest dynamiczny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku
wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe
o podwyższonym poziomie ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość
Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji
rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w akcje.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu.

Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i Statutem Fundusz może lokować aktywa w:
1.
Papiery wartościowe,
2.
Instrumenty rynku pieniężnego,
3.
Depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,
4.
Instrumenty pochodne,
5.
Transakcje terminowe,
6.
Jednostki uczestnictwa,
7.
Certyfikaty inwestycyjne,
8.
Zagraniczne tytuły uczestnictwa.
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Specjalizacja funduszu:
1.

Nie mniej niż 70% Aktywów Netto Funduszu, z zastrzeżeniem pkt 2, będzie lokowane
w akcje emitentów wchodzących w skład indeksu DWS MS publikowanego przez Giełdę
Papierów Wartościowych 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 wystąpienia kryzysu gospodarczego, powodującego kryzys systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenie bilansu płatniczego, jak również zjawisko paniki giełdowej w państwach lub regionach, w których Fundusz dokonuje lokat, związanego w szczególności z gwałtownym spadkiem produkcji przemysłowej, dochodu narodowego, zatrudnienia, kurczenia się możliwości zbytu, spadku cen, obniżania się
dochodów realnych i poziomu życia-limit, o którym mowa w pkt.1 nie obowiązuje. W takim
przypadku Aktywa Funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, będą lokowane w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym.

3.

Przy doborze lokat Fundusz zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, brał
będzie pod uwagę następujące kryteria:
a.
W odniesieniu do wszystkich lokat:
i. Ocena perspektyw ekonomicznych emitenta, przy szczególnym uwzględnieniu
spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, branży, produktów, polityki
wypłat dywidend i wzrostu wyników finansowych,
ii. Kształtowanie się głównych wskaźników aktywności gospodarczej, stabilności
cenowej i poziomu stóp procentowych, z uwzględnieniem wpływu tych parametrów na zachowanie się cen instrumentów finansowych,
iii. Ocena możliwości wzrostu lub ryzyka spadku ceny papieru wartościowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny,
iv. Płynność dokonywanej lokaty w tym relacji do płynności innych lokat Funduszu,
v. Możliwość zabezpieczenia lokaty pod względem ryzyka utraty jej wartości,
vi. Ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
vii. Spełnienie zasady dywersyfikacji lokat,
b.

Przy zawieraniu umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, Fundusz będzie się kierował:
i. Rodzajem instrumentu bazowego,
ii. Stosunkiem ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do jego ceny rynkowej,
iii. Płynnością instrumentu pochodnego,
iv. Terminem wygaśnięcia(rozliczenia) instrumentu pochodnego,
v. Sposobem rozliczenia instrumentu pochodnego,
vi. Oceną perspektyw zmian wartości instrumentu bazowego,
vii. Spodziewanym kształtowaniem się różnicy pomiędzy wycena rynkową instrumentu pochodnego a wartością instrumentu bazowego,
viii. Wiarygodnością finansową strony umowy.

Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają 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

350

Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 25 Małych Spółek
Adres:
NIP
REGON

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

Towarzystwo powstało z przekształcenia DWS Polska Towarzystwa Funduszy 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 sądzie w dniu 6 sierpnia 1998 roku.
DWS Polska TFI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000065346.
Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service GmbH z siedzibą
we Frankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Do dnia 1 kwietnia 2003 poprzednia nazwa Akcjonariusza brzmiała Deutsche Asset
Management Europe GmbH.
Kapitał akcyjny DWS Polska TFI S.A. na dzień sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosi 25 000 000,00 PLN i dzieli się
na 2 500 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 PLN każda.

3) OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY
Prezentowane sprawozdanie
do 30 czerwca 2005 roku.

finansowe

obejmuje

okres

sprawozdawczy

od

1

stycznia

Dniem bilansowym jest 30.06.2005 roku.
Sprawozdanie obejmuje następujące dane porównywalne:
a)
Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
b)
Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku i okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku
c)
Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2004 roku

4) KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu.

5) BIEGŁY REWIDENT
Biegły Rewidentem, który dokonał przeglądu prezentowanego sprawozdania finansowego DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top 25 Małych Spółek obejmujące pierwsze półrocze 2005 roku jest KPMG Audyt sp. z o.o., z siedziba w Warszawie przy ul. Chłodnej 51

6) CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ZBYWANYCH PRZEZ
FUNDUSZ
Fundusz Top 25 Małych Spółek zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A,I i P. Poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa różnią się wysokością wynagrodzenia za zarządzanie Fundu-
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szem, pobieranego przez Towarzystwo oraz podmiotami uprawnionymi do nabywania Jednostek
Uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe.
Jednostki uczestnictwa kategorii A są zbywane przez Fundusz osobom fizycznym, osobom
prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym
jak i zagranicznym, które mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania
i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3,5% średniej Wartości
Aktywów Netto Funduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku.
Fundusz może wypłacać Uczestnikom Funduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii
A Świadczenie, o którym mowa w art. 10 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty
na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A
nie jest pobierana opłata manipulacyjna.
Jednostki uczestnictwa kategorii I są zbywane przez Fundusz osobom, które zawarły z Funduszem umowę o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), przy czym Jednostki
Uczestnictwa kategorii I są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach IKE, jeżeli
umowa o prowadzenie IKE to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3,15% średniej Wartości Aktywów
Netto Funduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I w skali roku. Przy zbyciu
Jednostek Uczestnictwa kategorii I może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie
wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii I. Przy odkupywaniu Jednostek
Uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana żadna opłata, za wyjątkiem opłaty karnej określonej
w Regulaminie IKE za zerwanie Umowy o prowadzenie IKE przed upływem 12 miesięcy od daty
jej zawarcia. Opłata karna nie może być wyższa niż 5% wypłacanych środków.
Jednostki uczestnictwa kategorii P są zbywane przez Fundusz uczestnikom Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) i Zakładowych Programów Systematycznego Oszczędzania (ZPSO),
w ramach, których środki są gromadzone w Funduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, jeżeli umowa pomiędzy Funduszem i pracodawcą to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 2,1% średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej 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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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)
30.06.2005
SKŁADNIKI LOKAT

Wartość według
ceny nabycia
w tys.

Akcje
Prawa do akcji
Prawa poboru
Dłużne papiery wartościowe

31.12.2004

Wartość według Procentowy udział Wartość według
wyceny na dzień
w aktywach
ceny nabycia
bilansowy w tys.
ogółem
w tys.

62 415
1 450
0
-

67 317
1 465
154
-

86,77%
1,89%
0,20%
-

126 759
1 366
4 663

Wartość według Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach
bilansowy w tys.
ogółem
145 206
1 248
4 820

87,47%
0,75%
2,90%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - AKCJE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

AKCJE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Dopuszczone do publicznego obrotu
AKTYWNY
ALMA MARKET S.A.
GPW W WARSZAWIE
REGULOWANY
AKTYWNY
APATOR S.A.
GPW W WARSZAWIE
REGULOWANY

62 415

67 317

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem
86,77%

62 692 POLSKA

1 943

1 592

2,05%

19 958 POLSKA

304

1 920

2,47%

Liczba

Kraj siedziby
emitenta

3 762 585
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Wartość według
ceny nabycia
w tys.

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
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ATLANTA S.A.
ATM S.A.
BUDIMEX S.A.
BORYSZEW S.A.
CERAMIKA NOWA
GALA
CERSANIT S.A.
COMPUTERLAND
S.A.
DĘBICA
DWORY S.A.
ECHO S.A
ELDORADO S.A.
FARMACOL S.A.
FORTE S.A.
GETIN S.A.
GRAJEWO S.A.
INTERCAR S.A.
GRUPA KĘTY S.A.

AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY

GPW W WARSZAWIE

124 500 POLSKA

1 307

1 426

1,84%

GPW W WARSZAWIE

36 186 POLSKA

1 502

1 722

2,22%

GPW W WARSZAWIE

30 686 POLSKA

1 372

1 424

1,84%

GPW W WARSZAWIE

50 000 POLSKA

1 102

1 010

1,30%

GPW W WARSZAWIE

16 393 POLSKA

104

105

0,14%

GPW W WARSZAWIE

26 114 POLSKA

1 754

2 879

3,71%

GPW W WARSZAWIE

26 269 POLSKA

2 228

2 362

3,04%

GPW W WARSZAWIE

25 861 POLSKA

2 888

2 211

2,85%

GPW W WARSZAWIE

27 050 POLSKA

1 063

977

1,26%

GPW W WARSZAWIE

22 588 POLSKA

974

2 281

2,94%

GPW W WARSZAWIE

51 722 POLSKA

1 054

1 552

2,00%

GPW W WARSZAWIE

62 521 POLSKA

665

1 904

2,45%

GPW W WARSZAWIE

70 352 POLSKA

388

767

0,99%

GPW W WARSZAWIE

556 949 POLSKA

1 199

1 810

2,33%

GPW W WARSZAWIE

7 780 POLSKA

1 400

1 688

2,18%

GPW W WARSZAWIE

51 026 POLSKA

1 072

1 531

1,97%

GPW W WARSZAWIE

20 370 POLSKA

2 159

2 404

3,10%
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KRUSZWICA
NETIA S.A.
ORBIS S.A.
OPOCZNO S.A.
PBG S.A.
POLCOLORIT S.A.
PGF S.A.
PROKOM S.A.
ROLIMPEX S.A.
ŚNIEŻKA S.A.
SOFTBANK S.A.
STALPROFIL S.A.
TECHMEX S.A.
WISTIL S.A.
ZPUE S.A.

AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY
AKTYWNY
REGULOWANY

GPW W WARSZAWIE

79 425 POLSKA

2 967

2 526

3,26%

GPW W WARSZAWIE

815 303 POLSKA

3 280

3 335

4,30%

GPW W WARSZAWIE

85 661 POLSKA

1 970

1 979

2,55%

GPW W WARSZAWIE

25 657 POLSKA

1 411

1 406

1,81%

GPW W WARSZAWIE

24 326 POLSKA

778

1 328

1,71%

GPW W WARSZAWIE

797 691 POLSKA

3 430

2 353

3,03%

GPW W WARSZAWIE

42 618 POLSKA

1 459

2 280

2,94%

GPW W WARSZAWIE

29 187 POLSKA

3 809

2 814

3,63%

GPW W WARSZAWIE

195 919 POLSKA

3 044

2 312

2,98%

GPW W WARSZAWIE

83 413 POLSKA

2 047

2 219

2,86%

GPW W WARSZAWIE

82 618 POLSKA

1 658

2 189

2,82%

GPW W WARSZAWIE

34 407 POLSKA

3 626

2 993

3,86%

GPW W WARSZAWIE

87 409 POLSKA

2 565

1 368

1,76%

GPW W WARSZAWIE

15 328 POLSKA

3 982

3 525

4,54%

GPW W WARSZAWIE

74 606 POLSKA

1 909

3 126

4,03%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - PRAWA DO AKCJI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

PRAWA
DO AKCJI
PRAWO DO AKCJI
GRUPY LOTOS S.A.

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

AKTYWNY
GPW W WARSZAWIE
REGULOWANY

Liczba

50 000

Kraj siedziby
emitenta
POLSKA

Wartość według
ceny nabycia
w tys. PLN
na 30.06.2005

Wartość
na 30.06.2005
w tys. PLN

1 450

1 465

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem
1,89%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - PRAWA POBORU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

PRAWA POBORU

Rodzaj rynku

Dopuszczone do publicznego obrotu
PRAWO POBORU
Aktywny
GPW
SOFTBANK S.A.
regulowany
Niedopuszczone do publicznego obrotu
PRAWO POBORU
GETIN S.A.

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby
emitenta

90 300 POLSKA

Wartość według Wartość według
ceny nabycia
wyceny na dzień
w tys.
bilansowy w tys.

0

15

556 947

-

139

556 947 POLSKA

0

139
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Procentowy
udział
w aktywach
ogółem
0,02%

0,18%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA DODATKOWA - GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
5 018

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 98 USTAWY
GRUPA PROKOM

Procentowy udział
w aktywach ogółem
0,06

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
BILANS
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
BILANS
Aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Jednostka A
Jednostka I
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Jednostka A
Jednostka I
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat
netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk
(strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny
nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
(IV+V+/-VI)
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
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30.06.2005
77 578
5 421
3 221
68 782
154
0
437
77 141
61 156
394 533
394 505
28
-333 377
-333 374
-3
10 914

31.12.2004
166 010
12 163
2 573
146 454
4 820
4 820
7 738
158 272
129 569
387 170
387 160
10
-257 601
-257 601
0
10 373

-4 066

-2 971

14 980

13 345

5 071

18 330

77 141

158 272

450 309,617
171,31

826 593,000
191,48
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Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I

Kategorie jednostek uczestnictwa

KATEGORIA A
KATEGORIA I

Liczba na dzień
30.06.2005
450 169,329
140,288

Liczba na dzień
31.12.2004
826 539,997
53,003

Wartość aktywów netto
na jednostkę
uczestnictwa
na dzień
30.06.2005
171,31
171,69

Wartość aktywów netto
na jednostkę
uczestnictwa
na dzień
31.12.2004
191,48
191,52

Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tysiącach zł, z wyjątkiem wyniku operacji przypadającego na jednostkę 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
Pozostałe(w tym prowadzenie rachunków
bankowych)
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:
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty)
z wyceny lokat, w tym:
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji
Wynik z operacji na przypadający
na jednostkę uczestnictwa
KATEGORIA A
KATEGORIA I

01.01.2005 – 01.01.2004 – 01.01.2004 –
30.06.2005
31.12.2004
30.06.2004
742
2 811
1 136
467
1 429
673
275
1 381
462
1 836
5 270
2 033
1 828
5 240
2 021
1
13
12
7

17

0

1 836
-1 095
-11 623

5 270
-2 459
18 741

2 033
-897
17 140

1 635

8 206

4 453

-13 258

10 535

12 687

-12 718

16 282

16 243

-28,24

19,70

18,30

-28,25
-26,23

19,70
-

18,30
-

Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją
dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość 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 (powiększenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
Kategoria A
Kategoria I
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału
z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
Kategoria A
Kategoria I
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Wartość aktywów netto na koniec okresu
sprawozdawczego
Średnia wartość aktywów netto w okresie
sprawozdawczym
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
saldo zmian
Kategoria A
Kategoria I
Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku
działalności funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Kategoria A
Kategoria I
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01.01.2005 –
30.06.2005

01.01.2004 –
31.12.2004

158 272

52 155

-12 718
-1 095
1 635

16 282
-2 459
8 206

-13 258

10 535

-12 718

16 282

-68 413

89 835

7 363

278 632

7 345
18

278 621
11

-75 776

-188 796

-75 774
-2
-81 131

-188 796
0
106 117

77 141

158 272

104 847

149 997

41 831,691
41 730,863
100,828
418 115,074
418 101,531
13,543
-376 283,383
-376 370,668
87,285

1 504 460,361
1 504 407,358
53,003
1 005 883,134
1 005 883,134
0,000
498 577,227
498 524,224
53,003

2 364 501,672
2 364 347,841
153,831

2 322 670,018
2 322 617,015
53,003
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liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
1 914 192,055 1 496 077,018
Kategoria A
1 914 178,512 1 496 077,018
Kategoria I
13,543
0,000
saldo zmian
450 309,617
826 593,000
Kategoria A
450 169,329
826 539,997
Kategoria I
140,288
53,003
Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
Kategoria A
191,48
159,00
Kategoria I
191,52
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
Kategoria A
171,31
191,48
Kategoria I
171,69
191,52
procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
-21,24%
20,43%
Kategoria I
-20,88%
minimalna wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
162,51
158,99
Kategoria I
162,82
189,70
data wyceny kategorii A
17.05.2005
02.01.2004
data wyceny kategorii I
17.05.2005
02.01.2004
maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
192,42
199,29
Kategoria I
192,47
191,84
data wyceny kategorii A
03.01.2005
20.09.2004
data wyceny kategorii I
03.01.2005
20.09.2004
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
Kategoria A
171,26
191,81
Kategoria I
171,64
191,84
data wyceny kategorii A
30.06.2005
31.12.2004
data wyceny kategorii I
30.06.2005
31.12.2004
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
3,52%
3,49%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK

NOTA NR.1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
1) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Półroczne sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top
25 Małych Spółek na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694
z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2004 r, nr.231, poz.2318).

Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i walucie polskiej.

2.

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane są w tys. złotych, za wyjątkiem
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa

3.

Na dzień bilansowy ustala się wynik z operacji Funduszu, obejmujący:
a) Przychody z lokat netto – stanowiące różnicę pomiędzy przychodami z lokat i kosztami
Funduszu netto,
b) Zrealizowany zysk/stratę ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk/stratę z wyceny lokat.

4.

Na dzień bilansowy przyjmuje się metody wyceny stosowane w dniu wyceny.

5.

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 objaśniające,
g) Informację dodatkową,

6.

Sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2005 roku obejmuje następujące dane porównywalne:
a) Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
b) Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku i okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku,
c) Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
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Ujmowanie w księgach rachunkowych informacji i operacji dotyczących Funduszu
1.

Księgi Funduszu są prowadzone w walucie polskiej.

2.

Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego
dotyczą.

3.

Zapisy w księgach rachunkowych Funduszu dokonywane są na podstawie dowodów księgowych. Operacje dotyczące poszczególnych składników aktywów i pasywów Funduszu
ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.

4.

Nabycie albo zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych
Funduszu w dacie zawarcia umowy.

5.

Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Fundusz w dniu wyceny po momencie wyceny
tj. godz. 12:00, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji
w momencie wyceny ujmuje się w dacie zawarcia umowy, ale uwzględnia w najbliższej
wycenie aktywów Funduszu i ustaleniu jego zobowiązań.

6.

Nabyte składniki portfela lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu według ceny
nabycia, obejmującej prowizję maklerską. Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje
się według wartości równej zeru.

7.

Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje się w cenie nabycia wynikającej z ceny nabycia tych składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub
otrzymanych przychodów pieniężnych.

8.

Dłużne papiery wartościowe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej łącznie ze skumulowanymi odsetkami.

9.

Zysk lub stratę ze zbycia składników lokat Funduszu wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny
nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysokości
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
najwyższej bieżącej wartości księgowej.

10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje pożyczek papierów wartościowych są wyłączone spod zasady określonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika
lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika lokat.
12. Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach
rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest
kurs nieuwzględniający tego prawa poboru.
13. Należną dywidendę a akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzględniający tego prawa do dywidendy.
14. Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo
do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się
w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw.
15. Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Funduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień, w którym Fundusz zbył bądź odkupił jednostki uczestnictwa. Na potrzeby określenia
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Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w określonym Dniu Wyceny nie
uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych
z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupu następuje zgodnie z metodą
FIFO.
18. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
19. Przychody z lokat obejmują w szczególności odsetki, oraz dodatnie saldo różnic kursowych
powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
21. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
22. Koszty Funduszu obejmują w szczególności ujemne saldo różnic kursowych powstałe
w związku z wyceną środków pieniężnych, należności, oraz zobowiązań w walutach obcych, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek a także koszty limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej. W przypadku
kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu
kosztów operacyjnych zmniejszają naliczoną rezerwę. Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
24. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
25. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym
Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasadą opisaną
w punkcie 16.

Wycena aktywów i pasywów Funduszu
1.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, który przypada w dniu,
w którym odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

2.

Aktywa Funduszu wycenia się a zobowiązania Funduszu ustala się w dniu wyceny oraz
na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.

3.

Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych, listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania
mające siedzibę za granicą wyznacza się w oparciu o ostatnie, dostępne kursy o godz.
12.00 w Dniu Wyceny, w następujący sposób:
a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena
aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia,
a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość
z Dnia Wyceny;
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b)

c)

jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji - według
ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, z zastrzeżeniem,
że gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo
wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość;
jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej,
ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie
z pkt. 4.

4.

W celu wiarygodnego oszacowania wartości godziwej Fundusz stosuje następujące powszechnie uznane metody estymacji, w szczególności:
a) Oszacowanie na podstawie ostatnich dostępnych ofert kupna i sprzedaży, przy czym
nie jest możliwe oparcie się wyłącznie na ofertach sprzedaży,
b) Oszacowanie na podstawie ceny nieróżniącego się istotnie składnika lokat, ogłoszonej
na aktywnym rynku;
c) Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i porównania z emitentami
o zbliżonym profilu, których instrumenty finansowe są notowane na aktywnym rynku,
d) Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem prognozowanych przepływów generowanych przez emitenta oraz wartości rezydualnej,
e) Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.

5.

Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach aktywnych jest rynek,
na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest dokonywany na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

6.

Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala się:
a) akcji - według wartości godziwej, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ
na tę wartość, w szczególności w oparciu o analizę sytuacji finansowej spółki i porównanie ze spółkami o zbliżonym profilu, których akcje są notowane na rynku aktywnym,
b) praw do akcji - w oparciu o ostatnią cenę, po jakiej nabywano papiery wartościowe
na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość rynkową prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa,
a w przypadku, gdy zostały określone i podane do publicznej wiadomości różne ceny
emisyjne, w oparciu o średnią cenę nabycia ważoną liczbą nabytych papierów wartościowych, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową,
c) praw poboru - według wartości teoretycznej,
d) weksle, wierzytelności pieniężne, listy zastawne i inne dłużne papiery wartościowe,
w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio
do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu,
e) instrumenty pochodne oparte o stopy procentowe lub kursy waluty oraz papiery wartościowe z wbudowanymi instrumentami pochodnymi tego rodzaju – według modeli wy-
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f)

g)

h)

ceny, z uwzględnieniem bieżącej i oczekiwanej wartości instrumentów, o które jest
oparty dany instrument pochodny,
opcje – według wartości godziwej, z uwzględnieniem typu instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu pozostałego do wygaśnięcia opcji, w tym w oparciu o wycenę dostarczaną przez wystawcę opcji, dokonywaną według uznanych metod, takich
jak Monte Carlo, zmodyfikowany model Black’a Scholes’a,
kontrakty terminowe – według stanu rozliczeń kontrahentów wynikających z warunków zawartej umowy, z uwzględnieniem wyceny instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – według ostatniej
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat lub tytuł uczestnictwa
dostępnej o godz. 12.00 w Dniu Wyceny, z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na tę wartość, które nastąpiły w okresie od momentu ostatniej publikacji
tej wartości do Dnia Wyceny.

7.

W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.

8.

Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

9.

Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, ustala się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

10. Papiery wartościowe nabyte przez Fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
11. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu
do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty
różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Aktywa Funduszu oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub
ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie są notowane na aktywnym rynku - w walucie, w której są denominowane. Aktywa Funduszu
i jego zobowiązania wykazuje się w walucie polskiej, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wartość Aktywów Funduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do Euro.
13. Środki pieniężne oraz denominowane w złotych należności i zobowiązania wycenia się
w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień, o którym
mowa w pkt. 3.

Ustalanie wartości aktywów netto funduszu
1.

W Dniu Wyceny aktywa funduszu wycenia się a zobowiązania ustala się według stanów
odpowiednio aktywów i zobowiązań oraz kursów, cen i wartości określonych w Momencie
Wyceny tj. o 12:00 z bieżącego Dnia Wyceny.

2.

Wartość aktywów netto funduszu jest równa wartości wszystkich aktywów funduszu
w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowiązania funduszu w Dniu Wyceny.
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3.

Wartość aktywów netto funduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w dniach, w których
odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

4.

Wartość aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa danej kategorii w Dniu Wyceny jest równa wartości aktywów netto przypadającą na daną kategorię jednostek uczestnictwa podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, ustaloną 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 Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii i wyznaczonej
zgodnie z zasadą opisaną, w pkt.4.

2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI
Z dniem 1 stycznia 2005 roku wprowadzono zmiany do stosowanych zasad rachunkowości Funduszu, związane z wejściem w życie rozporządzenia ministra finansów z dnia 8 października
2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U.
z 2004 r, nr. 231, poz. 2318).
Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono zmiany w ujmowaniu operacji, w metodach wyceny
aktywów Funduszu oraz sposobie sporządzania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych.

Zmiany w ujmowaniu składników aktywów Funduszu:
1.

Sposób ujmowania transakcji nabycia i zbycia składników aktywów Funduszu
Od dnia 1 stycznia 2005 roku nabycie albo zbycie składników lokat przez fundusz ujmuje
się w księgach rachunkowych funduszu w dacie zawarcia umowy i uwzględnia w wycenie
aktywów funduszu i ustaleniu jego zobowiązań w tym samym Dniu Wyceny, po warunkiem
otrzymania potwierdzenia zawarcia transakcji do Momentu Wyceny tj.godz.12:00.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2004 roku moment zaewidencjonowania transakcji uzależniony był od rodzaju rynku, na którym Fundusz zawarł transakcję. Jedynie umowy zawarte na GPW w Warszawie, objęte systemem gwarantowania, mogły być
ewidencjonowana w księgach rachunkowych Funduszu w dniu jej zawarcia. Wszystkie pozostałe umowy dotyczące składników aktywów Funduszu ewidencjonowane były w dniu
ich rozliczenia. Znowelizowany sposób ujmowania transakcji pozwolił na ujawnianie wpływu
wszelkich zdarzeń i ryzyk związanych z nabywanymi i zbywanymi aktywami, niezwłocznie
po zawarciu umów, których przedmiotem są te aktywa.

2.

Ujmowanie transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży
Od dnia 1 stycznia 2005 roku ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu w Bilansie
w pozycji Należności lub Zobowiązania Funduszu łącznie z naliczonymi odsetkami. Przychody/ Koszty uzyskane w wyniku tego typu transakcji ujmowane są w Przychodach odsetkowych/Kosztach odsetkowych Funduszu. Zgodnie z zasadami uprzednio obowiązującymi papiery wartościowe nabyte bądź zbyte w wyniku tego typu transakcji ujmowane były jako
składniki lokat Funduszu w pozycji Lokaty Funduszu. Przychody bądź koszty z tytułu zawartych transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży ewidencjonowane
były w Przychodach z tytułu dyskonta/Kosztach z tytułu premii.

3.

Metody ujmowania dłużnych papierów wartościowych
Od dnia 1 stycznia 2005 roku wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona w stosunku do ich wartości nominalnej ujmowana jest łącznie z odsetkami naliczonymi od tych
aktywów. W Przychodach z tytułu odsetek od dłużnych papierów wartościowych ewidencjonowane są odsetki kuponowe naliczone od papierów dłużnych wycenianych w wartości
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godziwej oraz odsetki z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych
na aktywnym rynku metodą skorygowanej ceny nabycia. Zgodnie z obowiązującymi
do 31 grudnia 2004 roku przepisami wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona
w stosunku do ich wartości nominalnej oraz odsetki kuponowe ujmowane były odrębnie.
W Przychodach ewidencjonowane były odrębnie odsetki kuponowe oraz odpis dyskonta,
w Kosztach – amortyzacja premii.
4.

Zmiany w sposobie klasyfikowania składników lokat Funduszu
Nowe rozporządzenie wprowadziło zmiany w klasyfikacji składników lokat, w zależności
od rynku, na którym są notowane: z rynku zorganizowanego na rynek aktywny, będące
podstawą do wyboru metody wyceny tych składników.
Do 31 grudnia 2004 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundusz klasyfikował
składniki lokat na składniki notowane na rynku zorganizowanym i nienotowane na rynku
zorganizowanym. Wartość wszystkich składników lokat, które były dopuszczone do publicznych notowań na rynku zorganizowanym była ustalana według wartości godziwej.
Od 1 stycznia 2005 roku podstawą klasyfikacji składników lokat jest potwierdzenie ich notowań na rynku aktywnym. W przypadku tych składników lokat, które były do końca 2004
roku wyceniane w wartości godziwej, od 1 stycznia 2005 roku, z powodu braku wiarygodnego stwierdzenia ich notowań na rynku aktywnym, zmieniono zasady wyceny na metody
wskazane dla aktywów nienotowanych na aktywnym rynku.

Wycena składników aktywów Funduszu
1.

Zmiany dotyczące momentu ustalania wartości składników lokat Funduszu w Dniu Wyceny
Od 1 stycznia 2005 roku wycena wartości godziwej składników lokat Funduszu notowanych na aktywnym rynku odbywa się w oparciu o ostatnie dostępne kursy wyznaczone
o godz. 12:00 w Dniu Wyceny. Do końca roku 2004 do wyceny aktywów i ustalania zobowiązań Funduszu stosowano kursy, ceny i wartości z dnia poprzedniego.
Powyższa zmiana nie miała istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu. Ograniczyła jednak w znacznym stopniu możliwość osiągania przez
Uczestników spekulacyjnych zysków z tytułu dokonywania częstych transakcji nabycia
bądź zbycia jednostek uczestnictwa funduszy walutowych.

2.

Zmiany w wycenie dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku
W dniu 1 stycznia 2005 roku metoda wyceny wg liniowej amortyzacji premii/odpisu dyskonta stosowana na podstawie uprzednio obowiązującego rozporządzenia o szczególnych
zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z dnia 10 grudnia 2001 roku została zastąpiona metodą wyceny wg skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami o rachunkowości. Zmiana
ta dotyczy wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku,
transakcji kupna/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży, depozytów bankowych
oraz kosztów odsetek debetowych. Nowa cena nabycia tych składników aktywów Funduszu na dzień 1 stycznia 2005 roku, była równa ich wartości księgowej wg wyceny z dnia
31 grudnia 2004 roku. Zmiana metody nie wpłynęła w sposób istotny na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu.
Przedstawione powyżej zmiany nie wpłynęły na sposób prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych oraz konieczność przekształcenia danych porównawczych w uprzednio
sporządzonych sprawozdaniach finansowych Funduszu.
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3) OPIS METODOLOGII WYLICZANIA WSKAŹNIKÓW WKC i SOP
1.

Wskaźnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) obliczany jest wg wzoru:
WKC=Kt/WANt
gdzie:
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
K – oznacza następujące koszty operacyjne Funduszu:
a) Wynagrodzenie Towarzystwa,
b) Prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych i prowadzenie rachunków bankowych,
c) Podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym
opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne,
d) Koszty odsetek
e) Koszty różnic kursowych.
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)

2.

Stopa Obrotu Portfela (wskaźnik SOP) oblicza się według wzoru:
SOP=((T1-T2)/WANt) x 100%
gdzie:
T1 – oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonywanych przez Fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego inwestowania,
T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa,
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych lokat
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytułu dywidendy
Pozostałe
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30.06.2005
31.12.2004
2 299 3 328 591
2 573
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
Z tytułu nabytych aktywów
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowiązania
Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
Z tytułu zobowiązań wobec TFI
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30.06.2005
28
174
235
12
223

31.12.2004
6 179
15
929
615
497
118
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Waluta
NA RACHUNKACH BANKOWYCH
I. Banki:
Deutsche Bank Polska S.A.
PLN
Bank PEKAO S.A.
PLN
Rabobank S.A.
PLN
II. ŚREDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ
II. Średni w okresie sprawozdawczym
poziom środków pieniężnych:
Deutsche Bank Polska S.A.

Waluta

PLN

Wartość na dzień
30.06.05 w tys.

Wartość na dzień
30.06.05 w tys.

114
5 307
-

Wartość na dzień
30.06.05 w tys. PLN

6 150
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114
5 307
-

Wartość na dzień
30.06.05 w tys. PLN

6 150

Wartość na dzień
31.12.04 w tys.
222
11 941

Wartość na dzień
31.12.04 w tys. PLN

14 309

Wartość na dzień
31.12.04 w tys.
222
11 941

Wartość na dzień
31.12.04 w tys. PLN

14 309
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK
(STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

Wartość zrealizowanego zysku
(straty) ze zbycia
lokat w tys. PLN
1 635

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego
zysku z wyceny
aktywów w tys.
-13 258

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - KOSZTY FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Część stała wynagrodzenia
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników
funduszu

Wartość
za okres
od 01.01.05
do 30.06.05.
w tys.
1 829
0

Wartość
Wartość
za okres
za okres
od 01.01.04 od 01.01.04
do 31.12.04 do 30.06.04
w tys.
w tys.
5 240
2 021
0

0

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH
30.06.2005 31.12.2004 31.12.2003
UCZESTNICTWA
I. Wartość aktywów netto na koniec roku
77 141
158 272
52 155
obrotowego
II. Wartość aktywów netto na jednostkę
171,31
191,48
159,00
uczestnictwa na koniec roku obrotowego
III. Wartość aktywów netto na poszczególne
kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku
171,31
191,48
159,00
obrotowego
Jednostka A
171,31
191,48
Jednostka I
171,69
191,52
-
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK

DODATKOWE
INFORMACJE
FINANSOWEGO
1.

I

OBJAŚNIENIA

DO

SPRAWOZDANIA

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH,
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym
za bieżący okres.

2.

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO
BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

DNIU

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2005 roku nie wystąpiły
takie zdarzenie, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.
3.

ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI
W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZĄDZONYMI
I
OPUBLIKOWANYMI
SPRAWOZDANIAMI
FINANSOWYMI
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się różnice pomiędzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami
finansowymi.

4.

DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ
WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJATKOWĄ
I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ FUNDUSZU.
a)

W okresie objętym sprawozdaniem wystąpiły przypadki informowania uczestników
o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.
W dniu 3 stycznia 2005 roku Fundusz dokonał błędnej wyceny aktywów netto na jednostkę kategorii A oraz aktywów netto na jednostkę kategorii I. Przyczyną błędu było
nieprawidłowa alokacja kosztów przypadających na daną kategorię jednostek uczestnictwa.
Data błędnej wyceny
Data skorygowanej wyceny
Data ogłoszenia korekty
Wartość aktywów netto wg. błędnej wyceny
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
wg. błędnej wyceny
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
wg. błędnej wyceny
Wartość aktywów netto wg. prawidłowej wyceny
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
wg. prawidłowej wyceny
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
wg. prawidłowej wyceny
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3 stycznia 2005 r.
4 stycznia 2005 r.
10 stycznia 2005 r.
159 052 tys. PLN
kategorii A
kategorii I

192,44 PLN
192,48 PLN
159 052 tys. PLN

kategorii A
kategorii I

192,42 PLN
192,47 PLN

Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 25 Małych Spółek

Skutki finansowe błędnej wyceny –
1.
Wydanie dodatkowych jednostek uczestnictwa Uczestnikom Funduszu za środki wpłacone przez Towarzystwo
2.
Pokrycie przez Towarzystwo należności Funduszu z tytułu odkupienia przez Uczestników Funduszu jednostek
uczestnictwa po zawyżonej cenie odkupienia

5.

2,89 PLN

94,72 PLN

b)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.

c)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji
zawieranych przez Fundusz.

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu.
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OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 pkt. l) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top 25 Małych Spółek - (zwanego dalej Funduszem) oświadcza, że dane dotyczące stanów
aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych, jak też
pożytków z nich wynikających przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres
od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.
Piotr Zaczek
Prokurent

Bożena Osak
Pełnomocnik

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2005 r.
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Sprawozdanie finansowe
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Stabilnego Wzrostu

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
S.A.
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego sprawozdania finansowego DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Stabilnego Wzrostu z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku o wartości 33.194 tys.
zfotych, bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku, który wykazuje aktywa netto i kapitały na sumę 49.261 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia 2005
roku do dma 30 czerwca 2005 roku. wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 522 tys.
złotych, zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia
30 czerwca 2005 roku. wykazujące zmniejszenie aktywów netto o kwotę 1,641 tys. złotych,
rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca
2005 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.607 tys. ziotych oraz noty objaśniające i informacja dodatkowa.
Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny
za prawidłowość i rzetelność powyższego śródrocznego sprawozdania finansowego, sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002
roku, nr. 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
(Dz. U. nr 231, poz. 2318) oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U, z 2005 r., Nr 49, poz. 463). Naszym zadaniem
było, w oparciu o przeprowadzony przegląd, sporządzenie raportu z przeglądu.
Przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowego Standardu o Przeglądach 2410 Przegląd kródrocznych informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki oraz normy nr 4 wykonywania zawodu biegłego rewidenta Ogólne zasady dokonywania przeglądu sprawozdań finansowych, wydanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego obejmuje wykorzystanie informacji uzyskanych w szczególności od osób odpo-
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wiedzialnych za finanse i księgowość Funduszu oraz zastosowanie procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Zakres i metoda przeglądu istotnie różni się od zakresu badania przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań
Finansowych i nie pozwala na uzyskanie pewności, że wszystkie istotne nieprawidłowości zostały zidentyfikowane, jak ma to miejsce w przypadku pełnego zakresu badania. Dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym śródrocznym sprawozdaniu finansowym.
Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iż załączone
śródroczne sprawozdanie finansowe, nie przedstawia prawidłowo oraz rzetelnie, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacji majątkowej i finansowej DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego Stabilnego Wzrostu na dzień 30 czerwca 2005 roki: oraz wyniku /. operacji oraz
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku zgodnie
z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych
na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak również wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 49, poz. 463).
Do sprawozdania finansowego dołączono List DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu oraz Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
Biegły rewident nr 9941/7390
Bożena Graczyk,
Członek Zarządu

Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku.
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Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Dyrektor
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Działając jako zarząd DWS Polska TFI S.A., spółki będącej organem DWS Polska FIZ Stabilnego
Wzrostu (Fundusz) niniejszym oświadczamy, iż:
1)

wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne
Funduszu sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową
Funduszu oraz jego wynik z operacji,

2)

sprawozdanie zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Funduszu,
w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń,

3)

podmiot uprawniony do badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu został
wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący
badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii
o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1 994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2318} jak również zgodnie z wymogami dotyczącymi
sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd DWS Polska TFI S.A. przedstawia półroczne sprawozdanie finansowe
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Stabilnego Wzrostu, które obejmuje:
1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2.

Zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku,

3.

Bilans funduszu sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku wykazujący aktywa netto
i kapitały w wysokości 49 261 tys. złotych.

4.

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku
wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 522 tys. złotych.

5.

Zestawienie zmian w aktywach netto z okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005
roku.

6.

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005
roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 607 tys. złotych.

7.

Noty objaśniające

8.

Informację dodatkową.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes Zarządu

Joanna Sworowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości
Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku
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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU

Wprowadzenie
Zestawienie lokat, w tym:
Tabela główna
Tabele uzupełniające, w tym:
Akcje,
Warranty subskrypcyjne,
Prawa do akcji,
Prawa poboru,
Kwity depozytowe,
Listy zastawne,
Dłużne papiery wartościowe,
Instrumenty pochodne,
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne,
Tytuły uczestnictwa,
Wierzytelności,
Weksle,
Depozyty,
Waluty,
Nieruchomości,
Statki morskie,
Inne,

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy

Tabele dodatkowe, w tym:
Gwarantowane składniki lokat,
nie dotyczy
Instrumenty rynku pieniężnego,
nie dotyczy
Grupy kapitałowe,
Składniki lokat od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy,
nie dotyczy
Papiery wartościowe emitowane przez instytucje finansowe, których członkiem
jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z Państw należących do OECD,
nie dotyczy
Bilans,
Rachunek wyniku z operacji,
Zestawienie zmian w aktywach netto,
Rachunek przepływów pieniężnych
Noty objaśniające, w tym:
Nota 1 – Polityka rachunkowości,
Nota 2 – Należności funduszu,
Nota 3 – Zobowiązania funduszu,
Nota 4 – Środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
Nota 5 – Ryzyka,
Nota 6 – Instrumenty pochodne,
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Nota 7 – Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu lub drugiej strony do odkupu,
nie dotyczy
Nota 8 – Kredyty i pożyczki,
nie dotyczy
Nota 9 – Waluty i różnice kursowe,
nie dotyczy
Nota 10 – Dochody i ich dystrybucja,
Nota 11 – Koszty Funduszu,
Nota 11 – Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa
nie dotyczy
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie z działalności emitenta
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
STABILNEGO WZROSTU
WPROWADZENIE

1) FUNDUSZ
Nazwa i Typ Funduszu:
DWS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Stabilnego Wzrostu.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który emituje certyfikaty inwestycyjne,
podlegające wprowadzeniu do publicznego obrotu.
W dniu 19 listopada 2003 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała decyzję
nr DFI/W/4036-11/2-1/3102/03 o utworzeniu DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego
Stabilnego Wzrostu. Tym samym zatwierdziła Statut i Prospekt Emisyjny Funduszu oraz dopuściła
do obrotu publicznego certyfikaty inwestycyjne objęte tym prospektem emisyjnym.
Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego w VII Wydziale Cywilnym w Rejestrowym Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu 18 grudnia 2003 roku pod numerem RFj 150.
Na mocy decyzji KPWiG z dnia 29 czerwca 2005 roku nr DFI/W/4036-11/2-1-3138/05 w dniu
30 czerwca 2005 Fundusz Mieszany Stabilnego Wzrostu uległ przekształceniu w Fundusz Zamknięty
Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu.

Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Głównym obszarem działalności Funduszu jest lokowanie powierzonych do zarządzania aktywów
w:
1.
Papiery wartościowe,
2.
Wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,
3.
Waluty,
4.
Instrumenty pochodne, za wyjątkiem niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych,
5.
Instrumenty rynku pieniężnego.
pod warunkiem, że są zbywalne.
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Ponadto, lokaty Funduszu podlegają następującym ograniczeniom:
1)
akcje mogą stanowić nie więcej niż 40% Aktywów Netto Funduszu,
2)

łączna wartość instrumentów pochodnych, rozumiana jako łączna wartość instrumentów
bazowych z uwzględnieniem mnożników, które zostały nabyte, lub zawarte w innym celu
niż ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, w dniu nabywania prawa pochodnego lub zawierania transakcji terminowej nie może być większa niż 25% Aktywów Netto Funduszu, przy
czym ich łączna wartość wraz z lokatami w akcje w dniu nabywania akcji, lub instrumentu
pochodnego nie może być większa niż 40% Aktywów Netto Funduszu,

3)

łączna wartość instrumentów pochodnych, rozumiana jako łączna wartość instrumentów
bazowych z uwzględnieniem mnożników, które zostały nabyte, lub zawarte w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, w dniu instrumentu pochodnego nie może być większa niż
50% Aktywów Netto Funduszu,

4)

papiery wartościowe o charakterze dłużnym, których termin zapadalności lub okres odsetkowy przekracza jeden rok mogą stanowić nie więcej niż 50% Aktywów Netto Funduszu,

5)

papiery wartościowe o charakterze dłużnym, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku mogą stanowić do 100% Aktywów Netto Funduszu,

6)

wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż jeden rok mogą stanowić do 100% Aktywów Netto Funduszu,

7)

listy zastawne mogą stanowić nie więcej niż 50% wartości Aktywów Netto Funduszu,

8)

waluty obce mogą stanowić nie więcej niż 15% Aktywów Netto Funduszu.

Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegały lokaty Funduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej, zasady dywersyfikacji lokat oraz zasady lokowania w okresie
od 1 stycznia do 29 czerwca 2005 roku zostały zawarte w Rozdziale IV (Art. 16 – 19) Prospektu
Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych Serii A DWS Polska FIM Stabilnego Wzrostu.

2) TOWARZYSTWO – ORGAN FUNDUSZU
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 Funduszy 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 sądzie w dniu 6 sierpnia 1998 roku.
DWS Polska TFI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000065346.
Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service GmbH z siedzibą
we Frankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Do dnia 1 kwietnia 2003 poprzednia nazwa Akcjonariusza brzmiała Deutsche Asset
Management Europe GmbH.
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Kapitał akcyjny DWS Polska TFI S.A. na dzień sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosi 25 000 000,00 PLN i dzieli się
na 2 500 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 PLN każda.

3) OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY
Prezentowane sprawozdanie
do 30 czerwca 2005 roku.

finansowe

obejmuje

okres

sprawozdawczy

od

1

stycznia

Dniem bilansowym jest 30.06.2005 roku.

4) KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu.

5) BIEGŁY REWIDENT
Biegły Rewidentem, który dokonał przeglądu prezentowanego sprawozdania finansowego Funduszu Stabilnego Wzrostu obejmujące pierwsze półrocze 2005 roku jest KPMG Audyt sp. z o.o.,
z siedziba w Warszawie przy ul. Chłodnej 51

6) RYNKI, NA, KTÓRYCH NOTOWANE SĄ CERTYFIKATY FUNDUSZU
Certyfikaty inwestycyjne zostały zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN:PLDWSSW00012, a od 10 lutego 2004 roku odbywa się nimi obrót
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
W dniu bilansowym 30 czerwca 2005 roku na Giełdzie obowiązywał kurs certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w wysokości 10,70 PLN (kurs zamknięcia).

7) EMISJE CERTYFIKATÓW
Certyfikaty inwestycyjne DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Stabilnego Wzrostu zostały sprzedane Uczestnikom w ramach publicznej subskrypcji przeprowadzonej w okresie
od 27 listopada do 9 grudnia 2003 roku.
Cena nabycia certyfikatu inwestycyjnego wynosiła 10,00 PLN.
W wyniku tej jedynej do dnia bilansowego emisji Fundusz wyemitował
5 441 155 certyfikatów inwestycyjnych serii A.
Do dnia 30 czerwca 2005 roku Fundusz dokonał wykupu certyfikatów inwestycyjnych w następujących terminach:
11 czerwca 2004 roku
83 037 certyfikatów inwestycyjnych,
10 grudnia 2004 roku
729 637 certyfikatów inwestycyjnych
10 czerwca 2005 roku
195 377 certyfikatów inwestycyjnych
W dniu bilansowym 30 czerwca 2005 roku w Rejestrze Funduszu prowadzonym przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych zarejestrowane były 4 433 104 certyfikaty inwestycyjne DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Stabilnego Wzrostu.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

30.06.2005
SKŁADNIKI LOKAT

Akcje
Prawa do akcji
Dłużne papiery wartościowe

Wartość według
ceny nabycia
w tys.

31.12.2004

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.

5 997
782
25 895

5 693
790
26 711

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem
11,53%
1,60%
54,09%

Wartość według
ceny nabycia
w tys.

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.

15 151
26 903

16 273
27 516

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem
31,88%
53,92%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - AKCJE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

AKCJE

Dopuszczone do publicznego obrotu
AMREST HOLDINGS N.V.
APATOR S.A.

Rodzaj rynku

Aktywny rynek regulowany
Aktywny rynek regulowany

Nazwa
rynku

GPW S.A.
GPW S.A.
384

Liczba

Kraj
siedziby
emitenta

221 595
25 500 Polska
4 545 Polska

Wartość
według
ceny
nabycia
w tys.
5 997
621
190

Wartość
według
Procentowy
udział
wyceny
na dzień
w aktywach
bilansowy
ogółem
w tys.
5 693
11,53%
655
1,33%
437
0,89%

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Stabilnego Wzrostu

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.
ELDORADO S.A.
FAM TECHNIKA ODLEWNICZA S.A.
FABRYKA ELEMENTÓW HYDRAULIKI
PONAR - WADOWICE S.A.
FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE
ŚRUBEX S.A.
STALPROFIL S.A.
TECHMEX S.A.

Aktywny rynek regulowany
Aktywny rynek regulowany
Aktywny rynek regulowany

GPW S.A.
GPW S.A.
GPW S.A.

270 Polska
18 123 Polska
69 000 Polska

28
562
699

23
544
873

0,05%
1,10%
1,77%

Aktywny rynek regulowany

GPW S.A.

50 000 Polska

1 128

1 153

2,33%

Aktywny rynek regulowany

GPW S.A.

28 000 Polska

1 400

1 159

2,35%

Aktywny rynek regulowany
Aktywny rynek regulowany

GPW S.A.
GPW S.A.

6 157 Polska
20 000 Polska

769
600

536
313

1,08%
0,63%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - PRAWA DO AKCJI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

PRAWA DO AKCJI

PDA LOTOS S.A.

Rodzaj rynku

Nazwa
rynku

Aktywny rynek regulowany GPW S.A.
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Liczba

Kraj
siedziby
emitenta

26 968 POLSKA

Wartość
według ceny
nabycia
w tys.
782

Wartość
według
Procentowy
wyceny
udział
w aktywach
na dzień
bilansowy
ogółem
w tys.
790
1,60%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

DŁUŻNE PAPIERY
WARTOŚCIOWE

Rodzaj rynku

Dopuszczone do publicznego obrotu:
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Aktywny rynek
OK0406
nieuregulowany
Aktywny rynek
PS0506
nieuregulowany
Bony skarbowe
Nienotowane
02 listopada 2005 roku
na aktywnym rynku
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Aktywny rynek
PS0608
nieuregulowany
Aktywny rynek
DS0509
nieuregulowany
Aktywny rynek
DS1013
nieuregulowany
ASSET REPACKAGING
Nienotowane
TRUST BV SERIES 80
na aktywnym rynku

Nazwa rynku

MTS Poland
MTS Poland

Emitent

SKARB
PAŃSTWA
SKARB
PAŃSTWA
SKARB
PAŃSTWA

MTS Poland
MTS Poland
MTS Poland

SKARB
PAŃSTWA
SKARB
PAŃSTWA
SKARB
PAŃSTWA
Asset Repackaging Trust B.V.

Kraj siedziby
emitenta

Termin
wykupu

Warunki
oprocentowania

Wartość
nominalna

POLSKA

2006-04-12

0,00

4 000

POLSKA

2006-05-12

8,50

3 000

POLSKA

2005-11-02

-

1 500

23 505
8 500
7 000

25 895
8 271
6 799

Wartość
według
wyceny
na dzień
bilansowy
w tys.
26 711
8 468
6 992

4 000

3 492

3 863

Wartość
według ceny
nabycia w tys.

Liczba

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem
54,09%
17,15%
14,16%
7,82%

3 000

3 307

3 129

6,34%

1 500

1 471

1 475

2,99%

1 500

1 471

1 475

2,99%

15 005
15 005

17 624
17 624

18 244
18 244

36,94%
36,94%

POLSKA

2008-06-24

5,75

5 000

5 000

4 969

5 167

10,46%

POLSKA

2009-05-24

6,00

7 000

7 000

7 320

7 386

14,96%

POLSKA

2013-10-24

5,00

3 000

3 000

2 813

3 182

6,44%

HOLANDIA

2008-12-10

5,99

2 500

5

2 522

2 509

5,08%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU
BILANS
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
BILANS

30.06.2005
49 385
14 858
1 333
29 210
22 727
3 984
3 984
124
49 261
43 440
54 412
-10 971
4 776

31.12.2004
51 040
7 251
0
32 317
16 043
11 473
11 473
139
50 901
45 603
54 412
-8 809
3 824

1 345

901

3 431

2 923

1 044

1 475

49 261

50 901

Liczba certyfikatów inwestycyjny
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

4 433 104,000
11,11

4 628 481,000
11,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat
inwestycyjny

4 433 104,000

Aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat
netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk
(strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny
nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
(IV+V+/-VI)

11,11

Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tysiącach zł, z wyjątkiem wyniku operacji przypadającego na jednostkę uczestnictwa)
01.01.2005 – 18.12.2003 – 18.12.2003 –
30.06.2005
31.12.2004
30.06.2004
1 202
2 641
1 282
35
274
146

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach

387

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Stabilnego Wzrostu

Przychody odsetkowe
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Koszty odsetkowe
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 różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty)
z wyceny lokat, w tym:
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji

1 167
758
756
0
1
0
758
445
77

2 366
1 740
1 736
2
2
0
1 740
901
4 398

1 136
880
878
1
1
0
880
402
2 389

508

2 923

1 471

0

0

0

-431

1 475

919

0
522

0
5 298

0
2 791

0,12

1,14

0,52

0,12

1,14

0,52

Wynik z operacji przypadający na certyfikat
inwestycyjny
Rozwodniony wynik z operacji przypadający
na certyfikat inwestycyjny

Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją
dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość 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 (powiększenie kapitału z tytułu
zbytych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału
z tytułu odkupionych certyfikatów inwestycyjnych)
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
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01.01.2005 –
18.12.2003 –
30.06.2005
31.12.2004
50 901

-

522
445
508

5 298
901
2 923

-431

1 475

522

5 298

-2 163

45 603

0

54 412

-2 163

-8 809

-1 641

50 901
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Wartość aktywów netto na koniec okresu
49 261
sprawozdawczego
Średnia wartość aktywów netto w okresie
50 833
sprawozdawczym
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie
-195 377,000 4
sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
0,000 5
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
195 377,000
saldo zmian
-195 377,000 4
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco
4 433 104,000 4
od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
5 441 155,000 5
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
1 008 051,000
saldo zmian
4 433 104,000 4
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
4 433 104,000 4
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
11,00
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
11,11
na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat
2,02%
inwestycyjny uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat
10,77
inwestycyjny w okresie sprawozdawczym
data wyceny
21.01.2005
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat
11,13
inwestycyjny w okresie sprawozdawczym
data wyceny
01.04.2005
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według
11,11
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
data wyceny
30.06.2005
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
3,00%

50 901
56 469

628 481,000
441 155,000
812 674,000
628 481,000
628 481,000
441
812
628
628

155,000
674,000
481,000
481,000
10,00
11,00
9,63%
10,02

23.12.2003
10,97
31.12.2004
10,97
31.12.2004
2,96%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
Wpływy
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu zbycia składników lokat
Pozostałe
Wydatki
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01.01.2005 – 18.12.2003 – 18.12.2003 –
30.06.2005
31.12.2004
30.06.2004
9 770

-38 349

-47 844

271 248
1 091
269 937
220
261 478

795 595
1 436
793 611
548
833 944

176 415
1 016
175 100
299
224 259
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Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla
towarzystwa
Pozostałe
Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
Wpływy
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Wydatki
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Odsetki
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków
pieniężnych i ekwiwalentów środków
pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
(A+/-B)
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków
pieniężnych na początek okresu
sprawozdawczego
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków
pieniężnych na koniec okresu
sprawozdawczego (E+/-D)

1 297
259 409

0
832 346

0
223 518

771

1 598

740

1

0

0

-2 163

45 599

53 547

65
54
10
19

56
54
2
3

0
0
0
2 163

394
412
983
795

832
412
421
285

2 163

8 809

863

0
0
0

10 983
2
2

2 421
1
1

0

0

0

7 607

7 251

5 704

7 251

0

0

14 858

7 251

5 704

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO
WZROSTU

NOTA NR.1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
1) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Półroczne sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Stabilnego Wzrostu na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694
z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia
2004 roku w sprawie szczególnych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny
oraz skrót prospektu (Dz. U. z 2004 nr 186, poz. 1921), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 nr 49, poz.463) i Rozporządzeniem Ministra
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Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2004 r, nr.231, poz.2318).

Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i walucie polskiej.

2.

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane są w tys. złotych, za wyjątkiem
wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.

3.

Na dzień bilansowy ustala się wynik z operacji Funduszu, obejmujący:
a) Przychody z lokat netto – stanowiące różnicę pomiędzy przychodami z lokat i kosztami
Funduszu netto,
b) Zrealizowany zysk/stratę ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk/stratę z wyceny lokat.

4.

Na dzień bilansowy przyjmuje się metody wyceny stosowane w dniu wyceny.

5.

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) Rachunek przepływów pieniężnych,
g) Noty objaśniające,
h) Informację dodatkową,

6.

Sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2005 roku obejmuje następujące dane porównywalne:
a) Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
b) Rachunek Wyniku z Operacji oraz Rachunek Przepływów Pieniężnych za okres
od 18 grudnia 2003 do 31 grudnia 2004 roku i okres od 18 grudnia 2003 roku
do 30 czerwca 2004 roku,
c) Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres sprawozdawczy od 18 grudnia
2003 roku do 31 grudnia 2004 roku.

Ujmowanie w księgach rachunkowych informacji i operacji dotyczących Funduszu
1.

Księgi Funduszu są prowadzone w walucie polskiej.

2.

Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego
dotyczą.

3.

Zapisy w księgach rachunkowych Funduszu dokonywane są na podstawie dowodów księgowych. Operacje dotyczące poszczególnych składników aktywów i pasywów Funduszu
ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.

4.

Nabycie albo zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych
Funduszu w dacie zawarcia umowy.

5.

Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Fundusz w dniu wyceny po momencie wyceny
tj. godz. 12:00, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji
w momencie wyceny ujmuje się w dacie zawarcia umowy, ale uwzględnia w najbliższej
wycenie aktywów Funduszu i ustaleniu jego zobowiązań.

6.

Nabyte składniki portfela lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu według ceny
nabycia, obejmującej prowizję maklerską. Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje
się według wartości równej zeru.
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7.

Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje się w cenie nabycia wynikającej z ceny nabycia tych składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub
otrzymanych przychodów pieniężnych.

8.

Dłużne papiery wartościowe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej łącznie ze skumulowanymi odsetkami.

9.

Zysk lub stratę ze zbycia składników lokat Funduszu wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny
nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysokości
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
najwyższej bieżącej wartości księgowej.

10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje pożyczek papierów wartościowych są wyłączone spod zasady określonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika
lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika lokat.
12. Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach
rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest
kurs nieuwzględniający tego prawa poboru.
13. Należną dywidendę a akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzględniający tego prawa do dywidendy.
14. Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo
do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw.
15. Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Funduszu.
16. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień, w którym Fundusz zbył lub wykupił certyfikaty inwestycyjne.
17. Rozchód certyfikatów inwestycyjnych Funduszu z tytułu ich wykupu następuje zgodnie
z metodą FIFO.
18. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
19. Przychody z lokat obejmują w szczególności odsetki, oraz dodatnie saldo różnic kursowych
powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
21. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
22. Koszty Funduszu obejmują w szczególności ujemne saldo różnic kursowych powstałe
w związku z wyceną środków pieniężnych, należności, oraz zobowiązań w walutach obcych, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek a także koszty limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej. W przypadku
kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu
kosztów operacyjnych zmniejszają naliczoną rezerwę. Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
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24. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Wycena aktywów i pasywów Funduszu
1.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, który przypada w następujących terminach:
• W ostatnim dniu tygodnia, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
• W dniu wydania Certyfikatów Inwestycyjnych,
• Na 7 dni przed rozpoczęciem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne drugiej i kolejnej
emisji,
• Na 7 dni przed Dniem Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych,
• W Dniu Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych.

2.

Aktywa Funduszu wycenia się a zobowiązania Funduszu ustala się w dniu wyceny oraz
na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej.

3.

Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych, listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania
mające siedzibę za granicą wyznacza się w oparciu o ostatnie, dostępne kursy o godz.
12.00 w Dniu Wyceny, w następujący sposób:
a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena
aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia,
a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość
z Dnia Wyceny;
b) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji - według
ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, z zastrzeżeniem,
że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu
zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo
wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość;
c) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej,
ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie
z pkt. 4

4.

W celu wiarygodnego oszacowania wartości godziwej Fundusz stosuje następujące powszechnie uznane metody estymacji, w szczególności:
a) Oszacowanie na podstawie ostatnich dostępnych ofert kupna i sprzedaży, przy czym
nie jest możliwe oparcie się wyłącznie na ofertach sprzedaży,
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b)
c)
d)

e)

Oszacowanie na podstawie ceny nieróżniącego się istotnie składnika lokat, ogłoszonej
na aktywnym rynku;
Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i porównania z emitentami
o zbliżonym profilu, których instrumenty finansowe są notowane na aktywnym rynku,
Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem prognozowanych przepływów generowanych przez emitenta oraz wartości rezydualnej,
Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.

5.

Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach aktywnych jest rynek,
na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest dokonywany na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

6.

Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala się:
a) akcji - według wartości godziwej, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ
na tę wartość, w szczególności w oparciu o analizę sytuacji finansowej spółki i porównanie ze spółkami o zbliżonym profilu, których akcje są notowane na rynku aktywnym,
b) praw do akcji - w oparciu o ostatnią cenę, po jakiej nabywano papiery wartościowe
na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość rynkową prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa,
a w przypadku, gdy zostały określone i podane do publicznej wiadomości różne ceny
emisyjne, w oparciu o średnią cenę nabycia ważoną liczbą nabytych papierów wartościowych, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową,
c) praw poboru - według wartości teoretycznej,
d) weksle, wierzytelności pieniężne, listy zastawne i inne dłużne papiery wartościowe,
w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio
do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu,
e) instrumenty pochodne oparte o stopy procentowe lub kursy waluty oraz papiery wartościowe z wbudowanymi instrumentami pochodnymi tego rodzaju - według modeli wyceny, z uwzględnieniem bieżącej i oczekiwanej wartości instrumentów, o które jest
oparty dany instrument pochodny,
f) opcje – według wartości godziwej, z uwzględnieniem typu instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu pozostałego do wygaśnięcia opcji, w tym w oparciu o wycenę dostarczaną przez wystawcę opcji, dokonywaną według uznanych metod, takich
jak Monte Carlo, zmodyfikowany model Black’a Scholes’a,
g) kontrakty terminowe – według stanu rozliczeń kontahentów wynikających z warunków
zawartej umowy, z uwzględnieniem wyceny instrumentu bazowego oraz terminu wykonania kontraktu,

7.

W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.

8.

Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

9.

Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, ustala się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

10. Papiery wartościowe nabyte przez Fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
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11. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu
do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty
różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Aktywa Funduszu oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub
ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie są notowane na aktywnym rynku - w walucie, w której są denominowane. Aktywa Funduszu
i jego zobowiązania wykazuje się w walucie polskiej, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wartość Aktywów Funduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do Euro.
13. Środki pieniężne oraz niedenominowane w złotych należności i zobowiązania wycenia się
w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień, o którym
mowa w pkt.3.

Ustalanie wartości aktywów netto Funduszu
1.

W Dniu Wyceny aktywa Funduszu wycenia się a zobowiązania ustala się według stanów
odpowiednio aktywów i zobowiązań oraz kursów, cen i wartości określonych w Momencie
Wyceny tj. o 12:00 z bieżącego Dnia Wyceny.

2.

Wartość aktywów netto Funduszu jest równa wartości wszystkich aktywów Funduszu
w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny.

3.

Wartość aktywów netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny jest równa
wartości aktywów netto podzielonej przez liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, ustaloną
na podstawie Rejestru Certyfikatów Inwestycyjnych w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.

2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI
Z dniem 1 stycznia 2005 roku wprowadzono zmiany do stosowanych zasad rachunkowości Funduszu, związane z wejściem w życie rozporządzenia ministra finansów z dnia 8 października
2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2004
r, nr. 231, poz. 2318).
Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono zmiany w ujmowaniu operacji, w metodach wyceny
aktywów Funduszu oraz sposobie sporządzania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych.

Zmiany w ujmowaniu składników aktywów Funduszu:
1.

Sposób ujmowania transakcji nabycia i zbycia składników aktywów Funduszu
Od dnia 1 stycznia 2005 roku nabycie albo zbycie składników lokat przez fundusz ujmuje
się w księgach rachunkowych Funduszu w dacie zawarcia umowy i uwzględnia w wycenie
aktywów Funduszu i ustaleniu jego zobowiązań w tym samym Dniu Wyceny, po warunkiem
otrzymania potwierdzenia zawarcia transakcji do Momentu Wyceny tj. godz.12:00.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2004 roku moment zaewidencjonowania transakcji uzależniony był od rodzaju rynku, na którym Fundusz zawarł transakcję. Jedynie umowy zawarte na GPW w Warszawie, objęte systemem gwarantowania, mogły być
ewidencjonowana w księgach rachunkowych Funduszu w dniu jej zawarcia. Wszystkie pozostałe umowy dotyczące składników aktywów Funduszu ewidencjonowane były w dniu
ich rozliczenia. Znowelizowany sposób ujmowania transakcji pozwolił na ujawnianie wpływu
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wszelkich zdarzeń i ryzyk związanych z nabywanymi i zbywanymi aktywami, niezwłocznie
po zawarciu umów, których przedmiotem są te aktywa.
2.

Ujmowanie transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży
Od dnia 1 stycznia 2005 roku ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu w Bilansie
w pozycji Należności lub Zobowiązania Funduszu łącznie z naliczonymi odsetkami. Przychody/ Koszty uzyskane w wyniku tego typu transakcji ujmowane są w Przychodach odsetkowych/Kosztach odsetkowych Funduszu. Zgodnie z zasadami uprzednio obowiązującymi papiery wartościowe nabyte bądź zbyte w wyniku tego typu transakcji ujmowane były jako
składniki lokat Funduszu w pozycji Lokaty Funduszu. Przychody bądź koszty z tytułu zawartych transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży ewidencjonowane
były w Przychodach z tytułu dyskonta/Kosztach z tytułu premii.

3.

Metody ujmowania dłużnych papierów wartościowych
Od dnia 1 stycznia 2005 roku wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona w stosunku do ich wartości nominalnej ujmowana jest łącznie z odsetkami naliczonymi od tych
aktywów. W Przychodach z tytułu odsetek od dłużnych papierów wartościowych ewidencjonowane są odsetki kuponowe naliczone od papierów dłużnych wycenianych w wartości
godziwej oraz odsetki z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych
na aktywnym rynku metodą skorygowanej ceny nabycia. Zgodnie z obowiązującymi
do 31 grudnia 2004 roku przepisami wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona
w stosunku do ich wartości nominalnej oraz odsetki kuponowe ujmowane były odrębnie.
W Przychodach ewidencjonowane były odrębnie odsetki kuponowe oraz odpis dyskonta,
w Kosztach – amortyzacja premii.

4.

Zmiany w sposobie klasyfikowania składników lokat Funduszu
Nowe rozporządzenie wprowadziło zmiany w klasyfikacji składników lokat, w zależności
od rynku, na którym są notowane: z rynku zorganizowanego na rynek aktywny, będące
podstawą do wyboru metody wyceny tych składników.
Do 31 grudnia 2004 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundusz klasyfikował
składniki lokat na składniki notowane na rynku zorganizowanym i nienotowane na rynku
zorganizowanym. Wartość wszystkich składników lokat, które były dopuszczone do publicznych notowań na rynku zorganizowanym była ustalana według wartości godziwej.
Od 1 stycznia 2005 roku podstawą klasyfikacji składników lokat jest potwierdzenie ich notowań na rynku aktywnym. W przypadku tych składników lokat, które były do końca 2004
roku wyceniane w wartości godziwej, od 1 stycznia 2005 roku, z powodu braku wiarygodnego stwierdzenia ich notowań na rynku aktywnym, zmieniono zasady wyceny na metody
wskazane dla aktywów nienotowanych na aktywnym rynku.

Zmiany w metodach wyceny składników aktywów Funduszu
1.

Zmiany dotyczące momentu ustalania wartości składników lokat Funduszu w Dniu Wyceny
Od 1 stycznia 2005 roku wycena wartości godziwej składników lokat Funduszu notowanych na aktywnym rynku odbywa się w oparciu o ostatnie dostępne kursy wyznaczone
o godz. 12:00 w Dniu Wyceny. Do końca roku 2004 do wyceny aktywów i ustalania zobowiązań Funduszu stosowano kursy, ceny i wartości z dnia poprzedniego.
Powyższa zmiana nie miała istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu. Ograniczyła jednak w znacznym stopniu możliwość osiągania przez
Uczestników spekulacyjnych zysków z tytułu dokonywania częstych transakcji nabycia
bądź zbycia jednostek uczestnictwa Funduszy walutowych.

2.

Zmiany w wycenie dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku
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W dniu 1 stycznia 2005 roku metoda wyceny wg liniowej amortyzacji premii/odpisu dyskonta stosowana na podstawie uprzednio obowiązującego rozporządzenia o szczególnych
zasadach rachunkowości Funduszy inwestycyjnych z dnia 10 grudnia 2001 roku została zastąpiona metodą wyceny wg skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami o rachunkowości. Zmiana
ta dotyczy wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku,
transakcji kupna/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży, depozytów bankowych
oraz kosztów odsetek debetowych. Nowa cena nabycia tych składników aktywów Funduszu na dzień 1 stycznia 2005 roku, była równa ich wartości księgowej wg wyceny z dnia
31 grudnia 2004 roku. Zmiana metody nie wpłynęła w sposób istotny na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu.
Przedstawione powyżej zmiany wpłynęły na sposób prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych oraz konieczność przekształcenia danych porównawczych w uprzednio sporządzonych
sprawozdaniach finansowych Funduszu. Szczegółowe zestawienie tych zmian zostało przedstawione w informacji dodatkowej do sprawozdania.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
Z tytułu zbytych lokat
Z tytułu dywidendy

30.06.2005
1 297
35

31.12.2004
0
0

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
Pozostałe zobowiązania, w tym:
- z tytułu zobowiązań wobec TFI
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30.06.2005
124
124

31.12.2004
139
139
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

I. STRUKTURA ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH NA
RACHUNKACH
BANKOWYCH

Waluta

Deutsche Bank Polska S.A. PLN
DB Securities S.A.
PLN
Dresdner Bank Polska S.A
PLN
Rabobank Polska S.A
PLN
II. ŚREDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM
POZIOM ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
Waluta
UTRZYMYWANYCH
W CELU ZASPOKOJENIA
BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
5 464
PLN

Wartość
na dzień
30.06.2005
w danej
walucie
w tys.
5
989
5 000
8 864
Wartość
na dzień
30.06.2005
w danej
walucie
w tys.

14 858

Wartość na dzień
30.06.2005
I. STRUKTURA ŚRODKÓW
w walucie
PIENIĘŻNYCH NA
RACHUNKACH
sprawozdania
finansowego
BANKOWYCH
w tys.
14 858
5 Deutsche Bank Polska S.A.
989 DB Securities S.A.
5 000 Rabobank Polska S.A
8 864
II. ŚREDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM
POZIOM ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
UTRZYMYWANYCH
W CELU ZASPOKOJENIA
BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
14 858 10 178

Wartość na dzień
30.06.2005
w walucie
sprawozdania
finansowego
w tys.
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Waluta

PLN
PLN
PLN

Waluta

PLN

Wartość
na 31.12.2004
w danej walucie
w tys.

5
1 471
5 775

Wartość na
31.12.2004
w danej walucie
w tys.

7 251

Wartość
na 31.12.2004
w walucie
sprawozdania
finansowego
w tys.
7 251
5
1 471
5 775

Wartość
na 31.12.2004
w walucie
sprawozdania
finansowego
w tys.

7 251
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU
Nota 5 - Ryzyka
1.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale w kategorie bilansowe, w tym:
a)

wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy
procentowej
Ryzyko wartości godziwej wynikające ze stopy procentowej związane jest z istnieniem
odwrotnej zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych a wartością zerokuponowych papierów dłużnych, obligacji ze stałym kuponem lub wartością instrumentów
dłużnych określonych w § 25 1.2 rozporządzenia z dnia 8 października w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych z kuponem opartym
na stopie procentowej.
Kategoria bilansowa
Obligacje stałokuponowe Skarbu Państwa
Bony skarbowe
RAZEM:

b)

Udział w aktywach
Funduszu
46,02%
2,99%
49,01%

wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów środków pieniężnych wynikające ze stopy procentowej związane
jest z istnieniem zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych a wielkością przepływów finansowych (kuponów) wynikających z faktu posiadania zmiennokuponowych
papierów dłużnych.
Kategoria bilansowa
Obligacje zmiennokuponowe przedsiębiorstw
RAZEM:

2.

Udział w aktywach
Funduszu
5,08%
5,08%

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem kredytowym, w podziale
na kategorie bilansowe, w tym:
a)

kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy
czym w opisie nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń.
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem kredytowym określony
jest przez procentowy udział papierów dłużnych przedsiębiorstw, depozytów bankowych, transakcji sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back) oraz transakcji
na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Na poziom ryzyka kredytowego decydujący wpływ ma kondycja finansowa emitentów
papierów wartościowych, banków przyjmujących depozyty oraz kontrahentów
w transakcjach, w których druga strona przyjmuje na siebie pewne zobowiązania finansowe. Sytuacja finansowa powyższych podmiotów może być oceniana na podstawie
przyznanych im, przez instytucje wyspecjalizowane w tego rodzaju działalności, ratin-
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gów kredytowych. W przypadku funduszu DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu
wszystkie podmioty (emitenci, banki, kontrahenci) posiadają ratingi na poziomie inwestycyjnym („Investment Grade”), tzn. min. BBB - wg. Agencji Standard&Poors.
Wartość
w tys. PLN
2 509
13 864
16 373

Kategoria bilansowa
Obligacje przedsiębiorstw
Depozyty bankowe
RAZEM:
b)

wskazanie istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat
Kategoria bilansowa
Depozyty bankowe

3.

Udział
w aktywach
5,08%
28,15%
33,23%

Udział w aktywach
Funduszu przekraczający
20%
28,15%

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem
przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym określony jest
przez procentowy udział aktywów (papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej skorygowany o pozycję walutową uzyskaną przez użycie instrumentów pochodnych w aktywach netto
funduszu.
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie lokował swoich aktywów w aktywa nominowane
w walutach obcych.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)
ZE ZBYCIA LOKAT
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
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Wartość
Wzrost (spadek)
zrealizowanego
niezrealizowanezysku (straty)
go zysku
ze zbycia lokat
z wyceny
w tys.
aktywów w tys.
508
-431
83
987
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - KOSZTY FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
II. WYNAGRODZENIE DLA
TOWARZYSTWA
Część stała wynagrodzenia

Wartość za okres
od 01.01.2005
do 30.06.2005
756

Wartość za okres
od 18.12.2003
do 31.12.2004
1 736

Wartość za okres
od 18.12.2003
do 30.06.2004
878

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STABILNEGO WZROSTU

DODATKOWE
INFORMACJE
FINANSOWEGO
1.

I

OBJAŚNIENIA

DO

SPRAWOZDANIA

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH,
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym
za bieżący okres.

2.

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO
BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

DNIU

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2005 roku nie wystąpiły
takie zdarzenie, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.
3.

ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI
W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZĄDZONYMI
I
OPUBLIKOWANYMI
SPRAWOZDANIAMI
FINANSOWYMI
Z powodu wprowadzenia do stosowania od dnia 1 stycznia 2005 roku zmian w szczególnych zasadach rachunkowości, Fundusz dokonał przekształcenia finansowych danych porównywalnych ujawnionych w uprzednio sporządzonych i opublikowanych sprawozdaniach
na dzień 30 czerwca 2004 roku oraz 31 grudnia 2004 roku. W poniżej zamieszczonej tabeli
w sposób szczegółowy przedstawiono przekształcone dane finansowe.
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Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku
Przed przekształceniem
31.12.2004
I.

Aktywa
1. Lokaty
1.1 Papiery wartościowe
3. Należności
3.1 z tytułu odsetek

III. Aktywa netto

Po przekształceniu
31.12.2004
51 040
43 346
43 346
444

50 901

I.

Aktywa
2. Należności
4. Składniki lokat notowane
na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery
wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane
na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery
wartościowe
III. Aktywa netto

51 040
0
32 317
16 043
11 473
11 473
50 901

Rachunek wyniku z operacji za okres od 18 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku oraz
za okres od 18 grudnia 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku.
Rachunek wyniku z operacji za okres od 18 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku:
Przed przekształceniem
18.12.2003
31.12.2004
I. Przychody z lokat
1. Odsetki
2. Odpis dyskonta
II. Koszty operacyjne
IV. Koszty operacyjne netto
VII. Wynik z operacji

2 641
1 673
693
1 740
1 740
5 298

I.

Po przekształceniem
18.12.2003
31.12.2004
Przychody z lokat
2. Przychody odsetkowe

II. Koszty funduszu
IV. Koszty funduszu netto
VII. Wynik z operacji

2 641
2 366
1 740
1 740
5 298

Rachunek wyniku z operacji za okres od 18 grudnia 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku
Przed przekształceniem
18.12.2003
30.06.2004
I. Przychody z lokat
1. Odsetki
2. Odpis dyskonto
II. Koszty operacyjne
IV. Koszty operacyjne netto
VII. Wynik z operacji
4.

1 282
822
314
880
880
2 791

I.

Po przekształceniem
18.12.2003
30.06.2004
Przychody z lokat
2. Przychody odsetkowe

II. Koszty funduszu
IV. Koszty funduszu netto
VII. Wynik z operacji

1 282
1 136
880
880
2 791

DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ
WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJATKOWĄ
I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ FUNDUSZU.
W okresie objętym sprawozdaniem nie zarejestrowano pojawienia się błędów podstawowych.
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5.

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności Funduszu.
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OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 pkt. l) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Stabilnego Wzrostu - (zwanego dalej Funduszem) oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych, jak
też pożytków z nich wynikających przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu
za okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.
Piotr Zaczek
Prokurent

Bożena Osak
Pełnomocnik

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2005 r.
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STABILNEGO WZROSTU
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku.

1.

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Funduszu, jakie nastąpiły w roku obrotowym,
a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego
W czerwcu 2005 roku Fundusz dokonał wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych
zgodnie z zasadami wykupywania certyfikatów inwestycyjnych określonymi w statucie
Funduszu.
W dniu wykupu, tj. 10 czerwca 2005 roku przedstawionych do wykupu zostało 195 377
certyfikatów inwestycyjnych. Cena wykupu wyniosła 11,07 złotego. Po zakończeniu wykupu pozostało 4 433 104 certyfikaty inwestycyjne.
Zgodnie z art. 321 ust.1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku
(Dz. U. z dnia 28 czerwca 2004 r. Nr 146 poz. 1546) fundusze inwestycyjne mieszane
są obowiązane w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy tj. 1 lipca 2004 roku przekształcić się w fundusz inwestycyjny zamknięty. W związku z tym Towarzystwo dokonało
przekształcenia Funduszu w funduszu inwestycyjny zamknięty dnia 30 czerwca 2005 roku.

2.

Przewidywany rozwój Funduszu
Zakładana jest kontynuacja działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Fundusz został utworzony na czas nieokreślony, z tym, że Towarzystwo może podjąć decyzję o rozwiązaniu Funduszu w przypadku, gdy Wartość Aktywów Netto Funduszu spadnie
poniżej 30.000.000 (trzydziestu milionów) złotych.

3.

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
Aktualna sytuacja finansowa Funduszu jest stabilna i Towarzystwo nie widzi okoliczności
wskazujących na możliwość pogorszenia sytuacji finansowej w dającej się przewidzieć
przyszłości.

4.

Omówienie podstawowych wielkości ekonomicznych i finansowych ujawnionych w sprawozdaniu finansowym
Według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku lokaty stanowiły 67,22% aktywów Funduszu. Na lokaty składały się akcje – 11,53% aktywów, prawa do akcji – 1,60% aktywów
i dłużne papiery wartościowe – 54,09% aktywów Funduszu.
Średnia wartość aktywów netto w okresie objętym sprawozdaniem wyniosła 50 833 tys.
złotych.
W okresie sprawozdawczym Fundusz osiągnął zysk z operacji w wysokości 522 tys. złotych, natomiast zysk z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny wyniósł 0,12 złotych. W tym okresie przychody z lokat wyniosły 1 202 tys. złotych, z czego 97,09% stanowiły przychody odsetkowe natomiast 2,91% dywidendy. Zrealizowany zysk ze zbycia lokat wyniósł 508 tys. złotych, zaś niezrealizowana strata z wyceny lokat 431 tys. złotych.
Zmniejszenie kapitału wpłaconego z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych w okresie
objętym sprawozdaniem wyniosło 2 163 tys. złotych.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku Fundusz wykupił 195 377 certyfikatów
inwestycyjnych.
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5.

Informacje podstawowe o działalności Funduszu
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Stabilnego Wzrostu utworzony został jako
fundusz mieszany w oparciu o Ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2002 r. nr 49 poz. 448). Certyfikaty inwestycyjne zostały sprzedane
Uczestnikom w ramach publicznej subskrypcji przeprowadzonej w okresie od 27 listopada
do 9 grudnia 2003 roku. Cena nabycia certyfikatu inwestycyjnego wynosiła 10,00 PLN.
Certyfikaty inwestycyjne zostały zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (ISIN:PLDWSSW00012), a od 10 lutego 2004 roku odbywa się nimi obrót
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Głównym obszarem działalności Funduszu jest lokowanie powierzonych do zarządzania aktywów w:
1. Papiery wartościowe,
2. Wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, z wyjątkiem
wierzytelności wobec osób fizycznych,
3. Waluty,
4. Instrumenty pochodne, za wyjątkiem niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych,
5. Instrumenty rynku pieniężnego.
6. pod warunkiem, że są zbywalne.
7. Fundusz należy do typu funduszy stabilnego wzrostu. Tym samym przeważająca część
Aktywów Funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe jak obligacje i bony
skarbowe oraz dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw o wysokiej ocenie wiarygodności finansowej.

6.

Cel inwestycyjny Funduszu
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Cel inwestycyjny
Funduszu jest realizowany przez aktywne lokowanie środków Funduszu w akcje, obligacje
i inne papiery wartościowe, wierzytelności pieniężne, waluty oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz wykorzystuje również instrumenty pochodne przy uwzględnieniu celu
inwestycyjnego Funduszu. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej Funduszu, w tym
kryteria doboru lokat oraz zasady ich dywersyfikacji określa statut Funduszu.

7.

Podstawowe czynniki ryzyka związane z polityką inwestycyjną realizowaną przez Fundusz
Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe jest to ryzyko związane z możliwością spadku wartości lokat w wyniku
niekorzystnego kształtowania się kursów rynkowych papierów wartościowych będących
przedmiotem lokat, które mogą przełożyć się z kolei na spadek wartości jednostek uczestnictwa. Głównym typem ryzyka rynkowego w przypadku Funduszu jest zmienność ogólnej
koniunktury na rynku akcji i obligacji w Polsce i na świecie (ryzyko ogólne) oraz zmienność
kursów rynkowych poszczególnych akcji i obligacji (ryzyko specyficzne). Ryzyko rynkowe
jest większe w przypadku akcji niż dłużnych papierów wartościowych. Ryzyko rynkowe
ma istotne znaczenie na wyniki Funduszu, w związku z lokowaniem zasadniczej części Aktywów Funduszu w obligacje i akcje. Składnikiem ryzyka rynkowego jest w szczególności
ryzyko stóp procentowych polegające na wrażliwości kursów papierów wartościowych będących przedmiotem lokat Funduszu na zmiany rynkowych stóp procentowych. Wzrost
rynkowych stóp procentowych oznacza spadek kursów papierów dłużnych o oprocentowaniu stałym. Ten rodzaj ryzyka wzrasta wraz z wydłużaniem okresu do terminu wykupu i
wpływa na spadek wartości Aktywów Funduszu oraz jednostek uczestnictwa. Ryzyko stóp
procentowych może przejawiać się także w spadku rentowności bonów skarbowych, które
stanowią istotną część portfela inwestycyjnego. Ryzyko stopy procentowej posiada istotne
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znaczenie dla wyników Funduszu, ponieważ lokaty w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego stanowią zasadniczą część Aktywów Funduszu.
Ryzyko kredytowe
Inwestycje Funduszy obarczone są ryzykiem kredytowym, czyli ryzykiem niewypłacalności
emitentów papierów wartościowych w zależności od ich wiarygodności kredytowej
i związanym z tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty wartości danych składników
aktywów przez Fundusz. Zmiana pozycji finansowej emitenta na rynku lub perspektyw jego
rozwoju może mieć negatywny wpływ na cenę emitowanych instrumentów dłużnych. Wiąże się ono również z niebezpieczeństwem niespłacenia przez emitenta jego zobowiązań
przewidzianych harmonogramem emisji, w szczególności zaniechaniem spłaty należności
z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych. Analogiczne ryzyko spłaty zobowiązania
występuje w przypadku złożenia lokaty bankowej i odnosi się do wypłacalności banku. Powyżej opisane sytuacje mogą negatywnie wpływać na wartość Aktywów Funduszu
i jednostek uczestnictwa.
Ryzyko makroekonomiczne
Sytuacja finansowa emitentów jest w dużym stopniu uzależniona od stanu koniunktury gospodarczej w krajach emitentów, w Europie i na świecie. W warunkach gospodarki rynkowej inwestycje narażone są na szereg rodzajów ryzyka związanego z niebezpieczeństwem
zahamowania wzrostu gospodarczego, produkcji przemysłowej, popytu globalnego. Związane z tym zmiany stóp procentowych oraz innych wskaźników ekonomicznych mogą spowodować ujemną stopę zwrotu z inwestycji kapitałowych i w rezultacie obniżenie wartości
Aktywów Funduszu, a tym samym spadek wartości jednostek uczestnictwa.
Ryzyko zmian w regulacjach prawnych
Zmiany obowiązującego prawa, szczególnie w zakresie podatków, ceł, działalności gospodarczej oraz udzielanych koncesji i zezwoleń mogą istotnie wpływać na ceny akcji
i dłużnych instrumentów finansowych, jak również mieć wpływ na kondycję finansową emitentów, co może negatywnie wpływać na wartość Aktywów Funduszu. Ponadto, zmiany
przepisów prawnych regulujących zasady funkcjonowania rynku finansowego,
w szczególności dotyczące funduszy inwestycyjnych mogą wpływać w sposób negatywny
na działalność tychże funduszy oraz na prawa ich uczestników.
Ryzyko wyceny Aktywów Funduszu
Zasady wyceny Aktywów Funduszu są szczegółowo określone rozporządzeniem Ministra
Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, które
zakłada możliwość odstąpienia od określonych w nim metod wyceny wyłącznie, jeżeli nie
znajdują one zastosowania dla danych aktywów finansowych. W związku z powyższym,
nadzwyczajne wydarzenia wywołujące gwałtowną reakcję na rynku finansowym, jak np.
katastrofy, akty terroru lub incydentalne transakcje zawierane po cenach odbiegających
od wartości godziwej, mogą powodować, że dokonana w ten sposób wycena Aktywów
Funduszu i w konsekwencji wartość Aktywów Funduszu i jednostek uczestnictwa może
odbiegać od ich rzeczywistej wartości (wartości godziwej).
Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się prospekcie emisyjnym Funduszu.
8.

Informacje o umowach znaczących dla działalności Funduszu
Fundusz zawarł umowę z Deutsche Bank Polska S.A., której przedmiotem jest pełnienie
na rzecz Funduszu funkcji depozytariusza w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2004 r. Nr 146 poz. 1546).
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9.

Informacje o głównych kategoriach lokat Funduszu oraz opis metod ich finansowania
Głównym obszarem działalności Funduszu jest lokowanie powierzonych do zarządzania aktywów w:
1. Papiery wartościowe,
2. Wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, z wyjątkiem
wierzytelności wobec osób fizycznych,
3. Waluty,
4. Instrumenty pochodne, za wyjątkiem niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych,
5. Instrumenty rynku pieniężnego.
pod warunkiem, że są zbywalne.
Ponadto, lokaty Funduszu podlegają następującym ograniczeniom:
1. akcje mogą stanowić nie więcej niż 40% Aktywów Netto Funduszu,
2. łączna wartość instrumentów pochodnych, rozumiana jako łączna wartość instrumentów bazowych z uwzględnieniem mnożników, które zostały nabyte, lub zawarte w innym celu niż ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, w dniu nabywania prawa pochodnego
lub zawierania transakcji terminowej nie może być większa niż 25% Aktywów Netto
Funduszu, przy czym ich łączna wartość wraz z lokatami w akcje w dniu nabywania akcji, lub instrumentu pochodnego nie może być większa niż 40% Aktywów Netto Funduszu,
3. łączna wartość instrumentów pochodnych, rozumiana jako łączna wartość instrumentów bazowych z uwzględnieniem mnożników, które zostały nabyte, lub zawarte w celu
ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, w dniu instrumentu pochodnego nie może być
większa niż 50% Aktywów Netto Funduszu,
4. papiery wartościowe o charakterze dłużnym, których termin zapadalności lub okres odsetkowy przekracza jeden rok mogą stanowić nie więcej niż 50% Aktywów Netto Funduszu,
5. papiery wartościowe o charakterze dłużnym, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku mogą stanowić do 100% Aktywów Netto Funduszu,
6. wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż jeden rok mogą stanowić do 100% Aktywów Netto Funduszu,
7. listy zastawne mogą stanowić nie więcej niż 50% wartości Aktywów Netto Funduszu,
8. waluty obce mogą stanowić nie więcej niż 15% Aktywów Netto Funduszu.
Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegają lokaty Funduszu oraz
zasady polityki inwestycyjnej, zasady dywersyfikacji lokat oraz zasady lokowania zostały
zawarte w Rozdziale IV (Art. 16 – 19) Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych
Serii A DWS Polska FIM Stabilnego Wzrostu.
Podstawowym źródłem finansowania lokat Funduszu są środki własne pozyskane w drodze
publicznej emisji certyfikatów inwestycyjnych. Zewnętrzne źródła finansowania w postaci
kredytów i pożyczek wykorzystywane są jedynie w celu zapewnienia sprawnego rozliczania
transakcji.

10. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji
zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie 12 miesięcy przekracza wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 500.000 euro
W okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień bilansowy 30 czerwca 2005 roku Fundusz
nie zawarł żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi.
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11. Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich
wymagalności oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie zaciągnął kredytów i pożyczek oraz nie udzielił poręczeń i gwarancji.
12. Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności,
a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek,
poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym z Funduszem
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie udzielał pożyczek i gwarancji, w tym pożyczek i gwarancji jednostkom związanym z Funduszem.
13. Opis wykorzystania przez Fundusz wpływów z emisji certyfikatów inwestycyjnych
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie przeprowadzał emisji certyfikatów inwestycyjnych.
14. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym
a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok
Fundusz nie publikował prognoz wyników inwestycyjnych oraz nie gwarantował osiągnięcia
stopy zwroty w 2005 roku.
15. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi,
ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań,
oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Fundusz podjął lub zamierza podjąć
w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom
Fundusz posiada pełną zdolność do wywiązywania się z zaciąganych zobowiązań. W opinii
Zarządu nie ma bieżących zagrożeń dla pogorszenia się wiarygodności finansowej Funduszu.
16. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Funduszu, w porównaniu
do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności
W opinii Zarządu, Fundusz nie posiada ograniczeń dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych
wynikających ze struktury finansowania Aktywów Funduszu.
Prowadzoną działalność inwestycją w zakresie lokat, Fundusz finansuje w zdecydowanej
mierze ze środków własnych pozyskanych w drodze publicznej emisji certyfikatów inwestycyjnych. W ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej Fundusz nie zamierza finansować
się z kredytów lub pożyczek w celach innych niż zapewnienie sprawnego rozliczania transakcji.
Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada możliwość wykorzystywania instrumentów pochodnych, w tym zwłaszcza kontraktów terminowych na indeks WIG20, zgodnie
ze statutową polityką inwestycyjną i celem inwestycyjnym. Zakup instrumentów pochodnych wiąże się z wykorzystywaniem efektu dzwigni finansowej, polegającym
na angażowaniu mniejszej wartości środków niż wynika to z wartości prawa pochodnego
z uwzględnieniem mnożników a tym samym w porównaniu z inwestycja w instrument bazowy. Strategia wykorzystania kontraktów terminowych na indeks WIG20 zamiast zakupu
akcji wchodzących w skład indeksu w określonych warunkach rynkowych, jest korzystna
w punktu widzenia struktury finansowania, ponieważ pozwala na osiągnięcie dodatkowych
korzyści z lokat wolnych środków nie wykorzystywanych czasowo na zakup akcji.

409

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Stabilnego Wzrostu
17. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wyniki inwestycyjne Funduszu
W okresie objętym sprawozdaniem nie miały miejsce zdarzenia nietypowe wpływające
na wyniki inwestycyjne Funduszu. Główny wpływ na wyniki Funduszu miały przychody
z lokat w akcje lub kontrakty terminowe na indeks WIG20.
18. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla osiąganych wyników inwestycyjnych oraz opis perspektyw rozwoju Funduszu w 2005 roku
Aktywność inwestycyjna funduszu inwestycyjnego DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu
w pierwszej połowie 2005 roku koncertowała się na rynku akcji. Portfel lokat w dłużne papiery wartościowe jak bony i obligacje skarbowe oraz dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw był stabilny i nie ulegał istotnym zmianom.
Główny wpływ na wynik Funduszu miały zyski realizowane na rynku akcji z tytułu zakupu
akcji lub zakupu kontraktów terminowych na indeks WIG20. Jednakże w pierwszym półroczu 2005 roku częściej niż w poprzednich okresach miała miejsce na rynku niekorzystna sytuacja w zakresie kształtowania się cen kontraktów terminowych na indeks WIG20 względem wartości indeksu. Zgodnie z polityka inwestycyjną w sytuacji, kiedy futures na indeks
WIG20 notowane są poniżej wartości teoretycznej, a szczególnie poniżej wartości indeksu
WIG20 (ujemna baza kontraktów) fundusz nabywa kontrakty i sprzedaje akcje wchodzące
w skład WIG20. Ma tu miejsce założenie, że w dniu wygaśnięcia serii kontraktów terminowych ich wartość będzie równa wartości indeksu. Niestety pomimo, że często występowała sytuacja wysokiej ujemnej bazy dla kontraktów i fundusz dokonywał inwestycji kupując
kontrakty, ujemna baza utrzymywała się przez długi okres, w tym co nietypowe zarówno
w okresie wzrostów jak i spadków na rynku, uniemożliwiając realizację zysków. Ujemna baza kontraktów uniemożliwiała także wykorzystywanie spadków na rynku do zarabiania,
dzięki zajęciu krótkiej pozycji (sprzedaży) w kontraktach terminowych. Ta nieefektywność
wynika z niedoskonałości polskiego rynku akcji, polegającej na braku krótkiej sprzedaży akcji, która eliminowałaby sytuację długotrwałego utrzymywania się ujemnej bazy kontraktów,
dzięki mechanizmowi arbitrażu. Ta niekorzystna sytuacja oraz aktywna polityka zarządzania
spowodowała, że wynik funduszu w części akcyjnej był poniżej wyników funduszy porównywalnych.
Udział najbezpieczniejszych instrumentów rynku pieniężnego, takich jak bony skarbowe
i depozyty, w Aktywach Funduszu kształtował się średnio na poziomie około 20%.
W ramach części rynku pieniężnego portfela inwestycyjnego Fundusz inwestuje także
w obligacje przedsiębiorstwa ART BV SERIES 80 denominowane w złotym o ratingu inwestycyjny BBB przyznany przez agencję ratingową Standard and Poors. Inwestycja
ta uzasadniona była wyższą rentownością w stosunku do bonów skarbowych, przy zachowaniu bezpiecznego poziomu ryzyka kredytowego. Łączny średni udział instrumentów rynku
pieniężnego w Aktywach Funduszu wynosił około 40%, w tym blisko 1.5% Aktywów Funduszu stanowiła depozyt zabezpieczający dla kontraktów terminowych na indeks WIG20.
Udział instrumentów rynku pieniężnego ulegał okresowemu istotnemu wzrostowi
w momencie sprzedaży akcji, wchodzących w skład indeksu WIG20, w celu zakupu kontraktów terminowych na indeks WIG20, w sytuacji, kiedy notowane były one poniżej wartości teoretycznej, a szczególności poniżej wartości indeksu WIG20.
Fundusz inwestował swoje Aktywa w obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu
i zerokuponowe. Średni udział obligacji w Aktywach Funduszu kształtował się na poziomie
około 35%.
Oczekiwana jest kontynuacja trendu wzrostowego na rynku akcji w drugiej połowie 2005
roku oraz stabilizacja koniunktury na rynku obligacji w związku ze znaczną skalą dokonanych obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Wyniki inwestycyjne osią-

410

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Stabilnego Wzrostu
gane na rynku obligacji i rynku pieniężnym powinny pozytywnie wpływać na wyniki Funduszu w całym 2005 roku.
19. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Funduszem
W okresie objętym sprawozdaniem nie miały miejsce zmiany w zasadach zarządzania Funduszem, w szczególności w zasadach polityki inwestycyjnej, kryteriach doboru lokat
i konstrukcji benchmarku Funduszu
20. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących zarządzanie Funduszem w 2004
roku
W okresie objętym sprawozdaniem nie miały miejsce zmiany w osobach odpowiedzialnych
za bieżące zarządzanie Funduszem lub nadzorujących proces zarządzania Funduszem
w Towarzystwie.
21. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich certyfikatów inwestycyjnych
Funduszu, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
W okresie objętym sprawozdaniem osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.
22. Informacje o działalności Rady Inwestorów
Jako organ Funduszu nie została powołana Rada Inwestorów.
23. Omówienie podstawowych zmian w lokatach Funduszu
Udział najbezpieczniejszych instrumentów rynku pieniężnego, takich jak bony skarbowe
i depozyty, w Aktywach Funduszu był stabilny i kształtował się średnio na poziomie około
40%.
Średni udział obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu i zerokuponowych
w Aktywach Funduszu kształtował się na poziomie około 35% i był niższy od poziomu neutralnego.
W okresie sprawozdawczym Fundusz zmniejszył zaangażowanie w zmiennokuponowych
obligacjach korporacyjnych.
Istotnym zmianom podlegało zaangażowanie Aktywów Funduszu w akcje lub kontrakty
terminowe na indeks WIG20. Zmienna alokacja w tym obszarze portfela inwestycyjnego
wiąże się ze stosowaną aktywną polityką inwestycyjną na rynku akcji, której celem jest
wykorzystywanie krótkoterminowych wzrostów lub spadków do osiągnięcia ponad przeciętnych zysków z inwestycji. Zaangażowanie w akcje lub kontrakty terminowe na indeks
WIG20 ulegało zmianą w obszarze od 0% do 40%. Średni poziom alokacji Aktywów Funduszu w akcje wynosił 20%.
24. Omówienie polityki inwestycyjnej Funduszu w raportowanym okresie wraz z analizą działań
związanych z realizacją jego celu
Polityka inwestycyjna w pierwszym półroczu 2005 roku ukierunkowana była na osiągnięcie
zysków na rynku akcji i obligacji w związku z trwającym na tych rynkach trendom wzrostowym. Szczególnie pozytywny wpływ na wyniki Funduszu wzrostów wartości lokat
w obligacji widoczny był w 2 kwartale 2005 roku, kiedy rynek obligacji w Polsce podlegał
silny wzrostom dzięki silnemu spadkowi inflacji i obniżkom oficjalnych stóp procentowych
przez RPP.
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Rynek akcji podległ silnym wahaniom w pierwszych 6 miesiącach br. Sine spadki miały
miejsce w styczniu i kwietniu a znaczne wzrosty notowane były w lutym i czerwcu. Znaczne wahania rynku, brak wyraźnego trendu niekorzystnie wpływają na realizację aktywnej
polityki inwestycyjnej w zakresie rynku akcji i inwestycji w kontrakty terminowe na indeks
WIG20. W drugiej połowie roku oczekiwana jest stabilizacja rynku akcji i kontynuacja trendu
wzrostowego, i tym samym zakładane jest utrzymywanie wyższego niż poziom benchmarkowy (25%) zaangażowania w akcje.
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RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO USD OBLIGACJI
OBEJMUJĄCEGO OKRES
OD DNIA 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU

Dla Akcjonariusza DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego sprawozdania finansowego DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego USD Obligacji z siedzibą w Warszawie, Al. Armii
Ludowej 26, 00-609 Warszawa, na które składa się; wprowadzenie do sprawozdania
finansowego, zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku o wartości 10.692
tys. złotych, bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku, który wykazuje aktywa netto
i kapitały na sumę 11.721 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia
2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 1.043
tys. złotych, zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia 1I stycznia 2005 roku
do dnia 30 czerwca 2005 roku, wykazujące zwiększenie aktywów netto o kwotę 5.406 tys.
złotych oraz noty objaśniające i informacja dodatkowa.
Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny
za prawidłowość i rzetelność powyższego śródrocznego sprawozdania finansowego,
sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2002 roku, nr. 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. nr. 231, poz. 2318). Naszym zadaniem było, w oparciu
o przeprowadzony przegląd, sporządzenie raportu z przeglądu.
Przegląd
śródrocznego
sprawozdania
finansowego
przeprowadziliśmy
stosownie
do postanowień Międzynarodowego Standardu o Przeglądach 2410 Przegląd śródrocznych
informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki oraz
normy nr 4 wykonywania zawodu biegłego rewidenta Ogólne zasady dokonywania przeglądu
sprawozdań finansowych, wydanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przegląd
śródrocznego sprawozdania finansowego obejmuje wykorzystanie informacji uzyskanych
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w szczególności od osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość Funduszu oraz zastosowanie
procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Zakres i metoda przeglądu istotnie różni się
od zakresu badania przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowych
Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych i nie pozwala na uzyskanie pewności,
że wszystkie istotne nieprawidłowości zostały zidentyfikowane, jak ma to miejsce w przypadku
pełnego zakresu badania. Dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym śródrocznym
sprawozdaniu finansowym.
Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iż załączone
śródroczne sprawozdanie finansowe, nie przedstawia prawidłowo oraz rzetelnie, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacji majątkowej i finansowej DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego USD Obligacji na dzień 30 czerwca 2005 roku oraz wyniku z za okres od 1 stycznia
2005 roku do 30 czerwca 2005 roku zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie
z dnia 29 września IW I roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku. nr 70, poz. 69
z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
Do sprawozdania finansowego dołączono List DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu oraz Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
Biegły rewident nr 9941/7390
Bożena Graczyk,
Członek Zarządu

Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku.
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Za KPMG
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Dyrektor
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości {Dz, U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2318) Zarząd DWS Polska TFI S.A. przedstawia półroczne sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego USD Obligacji, które obejmuje:
1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2.

Zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku,

3.

Bilans funduszu sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku wykazujący aktywa netto
i kapitały w wysokości 11 721 tys. złotych.

4.

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku
wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 1 043 tys. złotych.

5.

Zestawienie zmian w aktywach netto z okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005
roku.

6.

Noty objaśniające

7.

Informację dodatkową.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes Zarządu

Joanna Sworowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości
Warszawa, 24 sierpnia 2005 roku
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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU

Wprowadzenie
Zestawienie lokat, w tym:
Tabela główna
Tabele uzupełniające, w tym:
Akcje,
Warranty subskrypcyjne,
Prawa do akcji,
Prawa poboru,
Kwity depozytowe,
Listy zastawne,
Dłużne papiery wartościowe,
Instrumenty pochodne,
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne,
Tytuły uczestnictwa,
Wierzytelności,
Weksle,
Depozyty,
Waluty,
Nieruchomości,
Statki morskie,
Inne,

nie
nie
nie
nie
nie
nie

dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy

Tabele dodatkowe, w tym:
Gwarantowane składniki lokat,
nie dotyczy
Instrumenty rynku pieniężnego,
nie dotyczy
Grupy kapitałowe,
nie dotyczy
Składniki lokat od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy,
nie dotyczy
Papiery wartościowe emitowane przez instytucje finansowe, których członkiem
jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z Państw należących do OECD,
nie dotyczy
Bilans,
Rachunek wyniku z operacji,
Zestawienie zmian w aktywach netto,
Noty objaśniające, w tym:
Nota 1 – Polityka rachunkowości,
Nota 2 – Należności funduszu,
nie dotyczy
Nota 3 – Zobowiązania funduszu,
Nota 4 – Środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
Nota 5 – Ryzyka,
Nota 6 – Instrumenty pochodne,
nie dotyczy
Nota 7 – Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu lub drugiej strony do odkupu,
nie dotyczy
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Nota
Nota
Nota
Nota
Nota

8 – Kredyty i pożyczki,
9 – Waluty i różnice kursowe,
10 – Dochody i ich dystrybucja,
11 – Koszty Funduszu,
11 – Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa

Informacja dodatkowa

417

nie dotyczy

Fundusz Inwestycyjny Otwarty USD Obligacji

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO USD OBLIGACJI
WPROWADZENIE

1) FUNDUSZ
Nazwa i Typ Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty USD Obligacji.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym.
W dniu 13 stycznia 2004 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała decyzję
nr DFI/W/4032-11/11-1-233/04 o utworzeniu DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
USD Obligacji.
Fundusz USD Obligacji został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez
VII Wydział Cywilny w Rejestrowy Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 5 lutego 2004 roku pod
numerem RFj 156.
Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie głównie w denominowane w dolarach amerykańskich papiery wartościowe o charakterze dłużnym, charakteryzujące się dodatkowo niskim poziomem ryzyka kredytowego.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu.

Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i Statutem Fundusz może lokować aktywa w:
1.
Papiery wartościowe,
2.
Instrumenty rynku pieniężnego,
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:
1.
Nie mniej niż 80% Aktywów Funduszu będzie lokowane denominowane w dolarach amerykańskich dłużne papiery wartościowe charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka kredytowego, przy czym za papiery wartościowe o niskim ryzyku kredytowym uznaje się papiery
wartościowe posiadające ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym
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(„invesment grade” rating) w rozumieniu standardów agencji ratingowych Standard & Poor’s Corporation lub Moody’s Investors Sernice lub Fitch Investors Sernice. Nie więcej niż
20% Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe o charakterze dłużnym denominowane w złotych polskich oraz wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok. Fundusz będzie dokonywał lokat w papiery wartościowe denominowane w określonej walucie niezależnie od kraju ich emitenta.
2.

Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze
wykorzystania prawa, przysługującego Funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

3.

Przy doborze lokat Fundusz zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, brał
będzie pod uwagę następujące kryteria:
a.
W odniesieniu do wszystkich lokat:
i. Ocena perspektyw ekonomicznych emitenta, przy szczególnym uwzględnieniu
spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, branży, produktów, polityki
wypłat dywidend i wzrostu wyników finansowych,
ii. Kształtowanie się głównych wskaźników aktywności gospodarczej, stabilności
cenowej i poziomu stóp procentowych, z uwzględnieniem wpływu tych parametrów na zachowanie się cen instrumentów finansowych,
iii. Ocena możliwości wzrostu lub ryzyka spadku ceny papieru wartościowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny,
iv. Płynność dokonywanej lokaty w tym relacji do płynności innych lokat Funduszu,
v. Możliwość zabezpieczenia lokaty pod względem ryzyka utraty jej wartości,
vi. Ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
vii. Spełnienie zasady dywersyfikacji lokat,
b.

Przy zawieraniu umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, Fundusz będzie się kierował:
i. Rodzajem instrumentu bazowego,
ii. Stosunkiem ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do jego ceny rynkowej,
iii. Płynnością instrumentu pochodnego,
iv. Terminem wygaśnięcia (rozliczenia) instrumentu pochodnego,
v. Sposobem rozliczenia instrumentu pochodnego,
vi. Oceną perspektyw zmian wartości instrumentu bazowego,
vii. Spodziewanym kształtowaniem się różnicy pomiędzy wycena rynkową instrumentu pochodnego a wartością instrumentu bazowego,
viii. Wiarygodnością finansową strony umowy.

Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają 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:

DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Warszawa
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
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NIP
REGON

525-19-75-517
012812088

Towarzystwo powstało z przekształcenia DWS Polska Towarzystwa Funduszy 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 sądzie w dniu 6 sierpnia 1998 roku.
DWS Polska TFI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000065346.
Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest DWS Holding & Service GmbH z siedzibą we
Frankfurcie nad Menem, Niemcy, który posiada 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Do dnia 1 kwietnia 2003 poprzednia nazwa Akcjonariusza brzmiała Deutsche Asset Management Europe GmbH.
Kapitał akcyjny DWS Polska TFI S.A. na dzień sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosi 25 000 000,00 PLN i dzieli się
na 2 500 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 PLN każda.

3) OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY
Prezentowane sprawozdanie
do 30 czerwca 2005 roku.

finansowe

obejmuje

okres

sprawozdawczy

od

1

stycznia

Dniem bilansowym jest 30.06.2005 roku.
Sprawozdanie obejmuje następujące dane porównywalne:
a)
Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
b)
Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 5 lutego do 31 grudnia 2004 roku i okres
od 5 lutego do 30 czerwca 2004 roku
c)
Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okres sprawozdawczy od 5 lutego
do 31 grudnia 2004 roku

4) KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu.

5) BIEGŁY REWIDENT
Biegły Rewidentem, który dokonał przeglądu prezentowanego sprawozdania finansowego DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego USD Obligacji obejmujące pierwsze półrocze 2005
roku jest KPMG Audyt sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51

6) CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ZBYWANYCH PRZEZ
FUNDUSZ
Fundusz USD Obligacji zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki uczestnictwa kategorii A są zbywane przez Fundusz osobom fizycznym, osobom
prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym
jak i zagranicznym, które mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania
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i reprezentacji Funduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 0,5% średniej Wartości
Aktywów Netto Funduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku.
Fundusz może wypłacać Uczestnikom Funduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii
A Świadczenie, o którym mowa w art. 10 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 1,5%
wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie jest pobierana opłata manipulacyjna.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY USD OBLIGACJI
ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

SKŁADNIKI LOKAT
Dłużne papiery wartościowe

Wartość według
ceny nabycia
w tys.
11 263

30.06.2005
Wartość według Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach
bilansowy w tys.
ogółem
10 692
90,60

31.12.2004
Wartość według
Wartość według Procentowy udział
ceny nabycia
wyceny na dzień
w aktywach
w tys.
bilansowy w tys.
ogółem
6 731
5 093
80,09

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY USD OBLIGACJI
ZESTAWIENIE LOKAT
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach złotych)

DŁUŻNE
PAPIERY
WARTOŚCIOWE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby
emitenta

Termin
wykupu

Warunki
oprocentowania

Wartość
nominalna

Dopuszczone do publicznego obrotu:
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
US912828BL34

NIENOTOWANE
NA RYNKU
AKTYWNYM

US912828BU33

NIENOTOWANE
NA RYNKU
AKTYWNYM

RZĄD STANÓW
ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ
RZĄD STANÓW
ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ

STANY
ZJEDNOCZONE
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ
STANY
ZJEDNOCZONE
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ

Wartość
według ceny
nabycia
w tys.

Liczba

Wartość
według
wyceny
na dzień
bilansowy
w tys.

Procentowy
udział
w aktywach
ogółem

3 200
700
700

11 263
2 742
2 742

10 692
2 364
2 364

90,60
20,03
20,03

2005-09-30

1,625

335

100

402

335

2,84

2005-12-31

1,875

502

100

343

336

2,85
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US31359MHB28

NIENOTOWANE
NA RYNKU
AKTYWNYM

US912828AY63

NIENOTOWANE
NA RYNKU
AKTYWNYM

US912828CK42

NIENOTOWANE
NA RYNKU
AKTYWNYM

FANNIE MAE
RZĄD STANÓW
ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ
RZĄD STANÓW
ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ

STANY
ZJEDNOCZONE
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ
STANY
ZJEDNOCZONE
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ
STANY
ZJEDNOCZONE
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ

2006-02-15

5,50

669

200

831

692

5,86

2006-05-15

2,00

335

100

403

333

2,82

2006-05-31

2,50

669

200

763

668

5,66

2 500
2 500

8 521
8 521

8 328
8 328

70,57
70,57

O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
US912828BP48

NIENOTOWANE
NA RYNKU
AKTYWNYM

US912828BY54

NIENOTOWANE
NA RYNKU
AKTYWNYM

US912828CG30

NIENOTOWANE
NA RYNKU
AKTYWNYM

US912828AC44

NIENOTOWANE
NA RYNKU
AKTYWNYM

US912828AN09

NIENOTOWANE
NA RYNKU
AKTYWNYM

US233835AU10

URZĘDOWY
NIEREGULOWANY

US912828AT78

NIENOTOWANE
NA RYNKU
AKTYWNYM

US912828BG49

NIENOTOWANE
NA RYNKU
AKTYWNYM

AMERICAN
STOCK
EXCHANGE/
NEW YORK
STOCK
EXCHANGE

RZĄD STANÓW
ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ
RZĄD STANÓW
ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ
RZĄD STANÓW
ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ
RZĄD STANÓW
ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ
RZĄD STANÓW
ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ

STANY
ZJEDNOCZONE
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ
STANY
ZJEDNOCZONE
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ
STANY
ZJEDNOCZONE
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ
STANY
ZJEDNOCZONE
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ
STANY
ZJEDNOCZONE
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ

DAIMLER
CHRYSLER HLDG

STANY
ZJEDNOCZONE
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ

RZĄD STANÓW
ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ
RZĄD STANÓW
ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ

STANY
ZJEDNOCZONE
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ
STANY
ZJEDNOCZONE
AMERYKI
PÓŁNOCNEJ

2006-11-15

2,625

669

200

815

668

5,66

2007-02-15

2,25

2 342

700

2 173

2 324

19,69

2007-05-15

3,125

669

200

766

672

5,69

2007-05-15

4,375

335

100

426

344

2,92

2007-11-15

3,00

669

200

819

669

5,67

2008-01-15

4,75

335

100

403

344

2,92

2008-02-15

3,00

1 673

500

1 572

1 649

13,97

2008-08-15

3,25

1 673

500

1 547

1 658

14,05

423

Fundusz Inwestycyjny Otwarty USD Obligacji
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY USD OBLIGACJI
BILANS
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
BILANS
Aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
Kapitał funduszu
Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat
netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk
(strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny
nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
(IV+V+/-VI)
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
Kategorie jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A

Kategorie jednostek uczestnictwa

KATEGORIA A

30.06.2005
11 801
1 104
0
344
344
10 348
10 348
5
80
11 721
12 507
56 438
-43 931
-264

31.12.2004
6 359
1 266
0
315
315
4 778
4 778
0
44
6 315
8 144
35 804
-27 660
-192

153

92

-417

-284

-522

-1 637

11 721

6 315

138 816,883
84,44

83 255,059
75,85

Liczba na dzień
30.06.2005
138 816,883

Liczba na dzień
31.12.2004
83 255,059

Wartość
aktywów netto
na jednostkę
uczestnictwa
na dzień
30.06.2005
84,44

Wartość
aktywów netto
na jednostkę
uczestnictwa
na dzień
31.12.2004
75,85

Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY USD OBLIGACJI
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tysiącach zł, z wyjątkiem wyniku operacji przypadającego na jednostkę uczestnictwa)

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
Przychody z lokat
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo różnic kursowych
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
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 różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty)
z wyceny lokat, w tym:
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji

01.01.2005 – 01.01.2004 – 01.01.2004 –
30.06.2005
31.12.2004
30.06.2004
170
217
148
115
207
81
55
10
67
109
125
47
102
118
44
4
0
0
3
7
3
0
0
0
109
125
47
61
92
101
982
-1 921
-410
-133

-284

0

-96

-277

0

1 115

-1 637

-410

1 038
1 043

-1 548
-1 829

-314
-309

7,51

-21,97

-3,90

Wynik z operacji na przypadający na jednostkę
uczestnictwa (w zł)

Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją
dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY USD OBLIGACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
przychody z lokat netto
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01.01.2005 –
05.02.2004 –
30.06.2005
31.12.2004
6 315

0

1 043
61

-1 829
-46
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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 (powiększenie kapitału z tytułu
zbytych jednostek uczestnictwa)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału
z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Wartość aktywów netto na koniec okresu
sprawozdawczego
Średnia wartość 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
KATEGORIA A
Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku
działalności funduszu, w tym:
liczba zbytych jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
KATEGORIA A
saldo zmian
KATEGORIA A
Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
KATEGORIA A
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
KATEGORIA A
procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
minimalna wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
data wyceny
maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
KATEGORIA A
data wyceny
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
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-133

-146

1 115

-1 637

1 043

-1 829

4 363

8 144

20 634

35 804

-16 271

-27 660

5 406

6 315

11 721

6 315

10 315

6 906

255
255
200
200
55
55

627,977
627,977
066,153
066,153
561,824
561,824

384
384
301
301
83
83

698,520
698,520
443,461
443,461
255,059
255,059

640
640
501
501
138
138

326,497
326,497
509,614
509,614
816,883
816,883

384
384
301
301
83
83

698,520
698,520
443,461
443,461
255,059
255,059

75,88

100

75,88

-

84,44

75,88

84,44

-

22,75%

-26,83%

22,75%

-

73,98

75,32

73,98
09.03.2005

28.12.2005

84,97

103,57

84,97
01.06.2005

30.04.2005

84,44

75,88
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KATEGORIA A
84,44
data wyceny
30.06.2005
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
1,99%

31.12.2005
1,65%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY USD OBLIGACJI

NOTA NR.1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
1) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Półroczne sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego USD Obligacji na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 z późniejszymi
zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r.,
nr. 231, poz. 2318).

Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
1.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i walucie polskiej.

2.

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane są w tys. złotych, za wyjątkiem
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa

3.

Na dzień bilansowy ustala się wynik z operacji Funduszu, obejmujący:
a)
Przychody z lokat netto – stanowiące różnicę pomiędzy przychodami z lokat i kosztami Funduszu netto,
b)
Zrealizowany zysk/stratę ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk/stratę z wyceny lokat.

4.

Na dzień bilansowy przyjmuje się metody wyceny stosowane w dniu wyceny.

5.

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 objaśniające,
g)
Informację dodatkową,

6.

Sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2005 roku obejmuje następujące dane porównywalne:
a)
Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
b)
Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 5 lutego 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku
i okres od 5 lutego 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku,
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c)

Zestawienie lokat i Zmiany w aktywach netto za okres sprawozdawczy od 5 lutego
2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

Ujmowanie w księgach rachunkowych informacji i operacji dotyczących Funduszu
1.

Księgi Funduszu są prowadzone w walucie polskiej.

2.

Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego
dotyczą.

3.

Zapisy w księgach rachunkowych Funduszu dokonywane są na podstawie dowodów księgowych. Operacje dotyczące poszczególnych składników aktywów i pasywów Funduszu
ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu zawarcia transakcji.

4.

Nabycie albo zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych
Funduszu w dacie zawarcia umowy.

5.

Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Fundusz w dniu wyceny po momencie wyceny
tj. godz. 12:00, oraz składniki, dla których brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji
w momencie wyceny ujmuje się w dacie zawarcia umowy, ale uwzględnia w najbliższej
wycenie aktywów Funduszu i ustaleniu jego zobowiązań.

6.

Nabyte składniki portfela lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu według ceny
nabycia, obejmującej prowizję maklerską. Składniki portfela lokat nabyte nieodpłatnie ujmuje
się według wartości równej zeru.

7.

Składniki lokat otrzymane w zamian za inne składniki lokat ujmuje się w cenie nabycia wynikającej z ceny nabycia tych składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub
otrzymanych przychodów pieniężnych.

8.

Dłużne papiery wartościowe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej łącznie ze skumulowanymi odsetkami.

9.

Zysk lub stratę ze zbycia składników lokat Funduszu wylicza się metodą "najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny
nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysokości
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
najwyższej bieżącej wartości księgowej.

10. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje pożyczek papierów wartościowych są wyłączone spod zasady określonej w ppkt 9.
11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika
lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika lokat.
12. Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach
rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest
kurs nieuwzględniający tego prawa poboru.
13. Należną dywidendę a akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystywany jest kurs nieuwzględniający tego prawa do dywidendy.
14. Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo
do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się
w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw.
15. Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Funduszu.
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16. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień, w którym Fundusz zbył bądź odkupił jednostki uczestnictwa. Na potrzeby określenia
Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w określonym Dniu Wyceny nie
uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych
z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie ze zdaniem poprzednim.
17. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupu następuje zgodnie z metodą
FIFO.
18. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
19. Przychody z lokat obejmują w szczególności odsetki, oraz dodatnie saldo różnic kursowych
powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
20. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
21. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
22. Koszty Funduszu obejmują w szczególności ujemne saldo różnic kursowych powstałe
w związku z wyceną środków pieniężnych, należności, oraz zobowiązań w walutach obcych, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek a także koszty limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
23. Koszty Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej. W przypadku
kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu
kosztów operacyjnych zmniejszają naliczoną rezerwę. Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
24. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
25. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym
Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasadą opisaną
w punkcie 16.

Wycena aktywów i pasywów Funduszu
1.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, który przypada w dniu,
w którym odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

2.

Aktywa Funduszu wycenia się a zobowiązania Funduszu ustala się w dniu wyceny oraz
na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.

3.

Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku, w tym akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych, listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania
mające siedzibę za granicą wyznacza się w oparciu o ostatnie, dostępne kursy o godz.
12.00 w Dniu Wyceny, w następujący sposób:
a)
jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny
kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości sta-
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b)

c)

nowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny;
jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji - według
ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez
rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się
ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten
kurs albo wartość;
jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym
rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego
w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z pkt.4

4.

W celu wiarygodnego oszacowania wartości godziwej Fundusz stosuje następujące powszechnie uznane metody estymacji, w szczególności:
a)
Oszacowanie na podstawie ostatnich dostępnych ofert kupna i sprzedaży, przy czym
nie jest możliwe oparcie się wyłącznie na ofertach sprzedaży,
b)
Oszacowanie na podstawie ceny nieróżniącego się istotnie składnika lokat, ogłoszonej
na aktywnym rynku;
c)
Oszacowanie na podstawie analizy finansowej emitenta i porównania z emitentami
o zbliżonym profilu, których instrumenty finansowe są notowane na aktywnym rynku,
d)
Oszacowania na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem prognozowanych przepływów generowanych przez emitenta oraz wartości rezydualnej,
e)
Oszacowanie na podstawie innych uznanych metod estymacji.

5.

Rynkiem głównym dla składników lokat notowanych na kilku rynkach aktywnych jest rynek,
na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi składnikami. Wybór rynku głównego dla danego składnika lokat jest dokonywany na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

6.

Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku ustala się:
a)
akcji - według wartości godziwej, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ
na tę wartość, w szczególności w oparciu o analizę sytuacji finansowej spółki i porównanie ze spółkami o zbliżonym profilu, których akcje są notowane na rynku aktywnym,
b)
praw do akcji - w oparciu o ostatnią cenę, po jakiej nabywano papiery wartościowe
na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość rynkową prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa,
a w przypadku, gdy zostały określone i podane do publicznej wiadomości różne ceny
emisyjne, w oparciu o średnią cenę nabycia ważoną liczbą nabytych papierów wartościowych, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową,
c)
praw poboru - według wartości teoretycznej,
d)
weksle, wierzytelności pieniężne, listy zastawne i inne dłużne papiery wartościowe,
w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio
do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu,
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e)

f)

g)

h)

instrumenty pochodne oparte o stopy procentowe lub kursy waluty oraz papiery wartościowe z wbudowanymi instrumentami pochodnymi tego rodzaju – według modeli
wyceny, z uwzględnieniem bieżącej i oczekiwanej wartości instrumentów, o które jest
oparty dany instrument pochodny,
opcje – według wartości godziwej, z uwzględnieniem typu instrumentu, kursów instrumentu bazowego oraz czasu pozostałego do wygaśnięcia opcji, w tym w oparciu
o wycenę dostarczaną przez wystawcę opcji, dokonywaną według uznanych metod,
takich jak Monte Carlo, zmodyfikowany model Black’a Scholes’a,
kontrakty terminowe – według stanu rozliczeń kontrahentów wynikających z warunków zawartej umowy, z uwzględnieniem wyceny instrumentu bazowego oraz terminu
wykonania kontraktu,
jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – według ostatniej wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat lub tytuł uczestnictwa dostępnej o godz. 12.00 w Dniu Wyceny, z uwzględnieniem istotnych zdarzeń
mających wpływ na tę wartość, które nastąpiły w okresie od momentu ostatniej publikacji tej wartości do Dnia Wyceny.

7.

W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.

8.

Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

9.

Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, ustala się według zasad przyjętych dla
tych papierów wartościowych.

10. Papiery wartościowe nabyte przez Fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
11. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu
do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty
różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
12. Aktywa Funduszu oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub
ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie są notowane na aktywnym rynku - w walucie, w której są denominowane. Aktywa Funduszu
i jego zobowiązania wykazuje się w walucie polskiej, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wartość Aktywów Funduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do Euro.
13. Środki pieniężne oraz denominowane w złotych należności i zobowiązania wycenia się
w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień, o którym
mowa w pkt.3.

Ustalanie wartości aktywów netto funduszu
1.

W Dniu Wyceny aktywa funduszu wycenia się a zobowiązania ustala się według stanów
odpowiednio aktywów i zobowiązań oraz kursów, cen i wartości określonych w Momencie
Wyceny tj. o 12:00 z bieżącego Dnia Wyceny.
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2.

Wartość aktywów netto funduszu jest równa wartości wszystkich aktywów funduszu
w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowiązania funduszu w Dniu Wyceny.

3.

Wartość aktywów netto funduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w dniach, w których
odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

4.

Wartość aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa w Dniu Wyceny jest równa
wartości aktywów netto podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa kategorii A ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników Funduszu w Dniu Wyceny w Momencie Wyceny.

5.

Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w Dniu Wyceny po Cenie równej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A i wyznaczonej zgodnie z zasadą
opisaną, w pkt.4.

2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI
Z dniem 1 stycznia 2005 roku wprowadzono zmiany do stosowanych zasad rachunkowości Funduszu, związane z wejściem w życie rozporządzenia ministra finansów z dnia 8 października
2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2004
r, nr.231, poz.2318).
Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono zmiany w ujmowaniu operacji, w metodach wyceny
aktywów Funduszu oraz sposobie sporządzania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych.

Zmiany w ujmowaniu składników aktywów Funduszu:
1.

Sposób ujmowania transakcji nabycia i zbycia składników aktywów Funduszu
Od dnia 1 stycznia 2005 roku nabycie albo zbycie składników lokat przez fundusz ujmuje
się w księgach rachunkowych funduszu w dacie zawarcia umowy i uwzględnia w wycenie
aktywów funduszu i ustaleniu jego zobowiązań w tym samym Dniu Wyceny, po warunkiem
otrzymania potwierdzenia zawarcia transakcji do Momentu Wyceny tj.godz.12:00.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2004 roku moment zaewidencjonowania transakcji uzależniony był od rodzaju rynku, na którym Fundusz zawarł transakcję. Jedynie umowy zawarte na GPW w Warszawie, objęte systemem gwarantowania, mogły być
ewidencjonowana w księgach rachunkowych Funduszu w dniu jej zawarcia. Wszystkie pozostałe umowy dotyczące składników aktywów Funduszu ewidencjonowane były w dniu
ich rozliczenia. Znowelizowany sposób ujmowania transakcji pozwolił na ujawnianie wpływu
wszelkich zdarzeń i ryzyk związanych z nabywanymi i zbywanymi aktywami, niezwłocznie
po zawarciu umów, których przedmiotem są te aktywa.

2.

Ujmowanie transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży
Od dnia 1 stycznia 2005 roku ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu w Bilansie
w pozycji Należności lub Zobowiązania Funduszu łącznie z naliczonymi odsetkami. Przychody/ Koszty uzyskane w wyniku tego typu transakcji ujmowane są w Przychodach odsetkowych/Kosztach odsetkowych Funduszu. Zgodnie z zasadami uprzednio obowiązującymi papiery wartościowe nabyte bądź zbyte w wyniku tego typu transakcji ujmowane były jako
składniki lokat Funduszu w pozycji Lokaty Funduszu. Przychody bądź koszty z tytułu zawartych transakcji nabycia/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży ewidencjonowane
były w Przychodach z tytułu dyskonta/Kosztach z tytułu premii.

3.

Metody ujmowania dłużnych papierów wartościowych
Od dnia 1 stycznia 2005 roku wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona w stosunku do ich wartości nominalnej ujmowana jest łącznie z odsetkami naliczonymi od tych
aktywów. W Przychodach z tytułu odsetek od dłużnych papierów wartościowych ewiden-
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cjonowane są odsetki kuponowe naliczone od papierów dłużnych wycenianych w wartości
godziwej oraz odsetki z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych
na aktywnym rynku metodą skorygowanej ceny nabycia. Zgodnie z obowiązującymi
do 31 grudnia 2004 roku przepisami wartość dłużnych papierów wartościowych ustalona
w stosunku do ich wartości nominalnej oraz odsetki kuponowe ujmowane były odrębnie.
W Przychodach ewidencjonowane były odrębnie odsetki kuponowe oraz odpis dyskonta,
w Kosztach – amortyzacja premii.
4.

Zmiany w sposobie klasyfikowania składników lokat Funduszu
Nowe rozporządzenie wprowadziło zmiany w klasyfikacji składników lokat, w zależności
od rynku, na którym są notowane: z rynku zorganizowanego na rynek aktywny, będące
podstawą do wyboru metody wyceny tych składników.
Do 31 grudnia 2004 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundusz klasyfikował
składniki lokat na składniki notowane na rynku zorganizowanym i nienotowane na rynku
zorganizowanym. Wartość wszystkich składników lokat, które były dopuszczone do publicznych notowań na rynku zorganizowanym była ustalana według wartości godziwej.
Od 1 stycznia 2005 roku podstawą klasyfikacji składników lokat jest potwierdzenie ich notowań na rynku aktywnym. W przypadku tych składników lokat, które były do końca 2004
roku wyceniane w wartości godziwej, od 1 stycznia 2005 roku, z powodu braku wiarygodnego stwierdzenia ich notowań na rynku aktywnym, zmieniono zasady wyceny na metody
wskazane dla aktywów nienotowanych na aktywnym rynku.

Zmiany w metodach wyceny składników aktywów Funduszu
1.

Zmiany dotyczące momentu ustalania wartości składników lokat Funduszu w Dniu Wyceny
Od 1 stycznia 2005 roku wycena wartości godziwej składników lokat Funduszu notowanych na aktywnym rynku odbywa się w oparciu o ostatnie dostępne kursy wyznaczone
o godz. 12:00 w Dniu Wyceny. Do końca roku 2004 do wyceny aktywów i ustalania zobowiązań Funduszu stosowano kursy, ceny i wartości z dnia poprzedniego.
Powyższa zmiana nie miała istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu. Ograniczyła jednak w znacznym stopniu możliwość osiągania przez
Uczestników spekulacyjnych zysków z tytułu dokonywania częstych transakcji nabycia
bądź zbycia jednostek uczestnictwa funduszy walutowych.

2.

Zmiany w wycenie dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku
W dniu 1 stycznia 2005 roku metoda wyceny wg liniowej amortyzacji premii/odpisu dyskonta stosowana na podstawie uprzednio obowiązującego rozporządzenia o szczególnych
zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z dnia 10 grudnia 2001 roku została zastąpiona metodą wyceny wg skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami o rachunkowości. Zmiana
ta dotyczy wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku,
transakcji kupna/sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży, depozytów bankowych
oraz kosztów odsetek debetowych. Nowa cena nabycia tych składników aktywów Funduszu na dzień 1 stycznia 2005 roku, była równa ich wartości księgowej wg wyceny z dnia
31 grudnia 2004 roku. Zmiana metody nie wpłynęła w sposób istotny na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu.

Przedstawione powyżej zmiany wpłynęły na sposób prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych oraz konieczność przekształcenia danych porównawczych w uprzednio sporządzonych
sprawozdaniach finansowych Funduszu. Szczegółowe zestawienie tych zmian zostało przedstawione w informacji dodatkowej do sprawozdania.
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3) OPIS METODOLOGII WYLICZANIA WSKAŹNIKÓW WKC i SOP
1.

Wskaźnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) obliczany jest wg wzoru:
WKC=Kt/WANt
gdzie:
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
K – oznacza następujące koszty operacyjne Funduszu:
a)
Wynagrodzenie Towarzystwa,
b)
Prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych i prowadzenie
rachunków bankowych,
c)
Podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe,
w tym opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne,
d)
Koszty odsetek
e)
Koszty różnic kursowych.
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)

2.

Stopa Obrotu Portfela (wskaźnik SOP) oblicza się według wzoru:
SOP=((T1-T2)/WANt) x 100%
gdzie:
T1 – oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonywanych przez Fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego inwestowania,
T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa,
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Funduszu,
t – oznacza okres, za który podane są dane (okres obejmujący rok kalendarzowy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia)
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY USD OBLIGACJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowiązania
Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
Z tytułu zobowiązań wobec TFI
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY USD OBLIGACJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

I. STRUKTURA ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA RACHUNKACH
BANKOWYCH

Waluta

DEUTSCHE BANK POLSKA
PLN
S.A.
DEUTSCHE BANK POLSKA
USD
S.A.
RABOBANK POLSKA S.A. PLN
II. ŚREDNI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM
POZIOM ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
Waluta
UTRZYMYWANYCH
W CELU ZASPOKOJENIA
BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
II. Średni w okresie
sprawozdawczym poziom
środków pieniężnych:
776 602
PLN
310 342
USD

Wartość
na
30.06.2005
w danej
walucie
w tys.
36
270
165
Wartość
na
30.06.2005
w danej
walucie
w tys.

777
310

Wartość
na 30.06.2005
w walucie
sprawozdania
finansowego
w tys.
1 104

I. STRUKTURA ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA RACHUNKACH
BANKOWYCH

DEUTSCHE BANK POLSKA
S.A.
DEUTSCHE BANK POLSKA
903
S.A.
165 RABOBANK POLSKA S.A.
36

Wartość
II. ŚREDNI W OKRESIE
na 30.06.2005 SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
w walucie
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
sprawozdania
UTRZYMYWANYCH W CELU
finansowego
ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH
w tys.
ZOBOWIĄZAŃ
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków
pieniężnych:
777 176 291
1 037 97 051
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Waluta

Wartość
na 31.12.2004
w danej walucie
w tys.

Wartość
na 31.12.2004
w walucie
sprawozdania
finansowego
w tys.
1 266

PLN

178

178

USD

30

88

PLN

1 000

1 000

Waluta

PLN
USD

Wartość
na 31.12.2004
w danej walucie
w tys.

176
97

Wartość
na 31.12.2004
w walucie
sprawozdania
finansowego
w tys.

176
290
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY USD OBLIGACJI
Nota 5 - Ryzyka
1.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale w kategorie bilansowe, w tym:
a)

wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy
procentowej
Ryzyko wartości godziwej wynikające ze stopy procentowej związane jest z istnieniem
odwrotnej zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych a wartością zerokuponowych papierów dłużnych, obligacji ze stałym kuponem lub wartością instrumentów
dłużnych określonych w § 25 1.2 rozporządzenia z dnia 8 października w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych z kuponem opartym
na stopie procentowej.
Kategoria bilansowa
Obligacje emitowane przez państwo należące do
OECD – Stany Zjednoczone
Obligacje stałokuponowe przedsiębiorstw
RAZEM:

b)

Udział w aktywach
Funduszu
81,82%
5,86%
87,68%

wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
Ryzyko przepływów środków pieniężnych wynikające ze stopy procentowej związane
jest z istnieniem zależności pomiędzy poziomem stóp procentowych a wielkością przepływów finansowych (kuponów) wynikających z faktu posiadania zmiennokuponowych
papierów dłużnych.

Kategoria bilansowa
Obligacje zmiennokuponowe przedsiębiorstw
RAZEM:
2.

Udział w aktywach
Funduszu
2,92%
2,92%

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem kredytowym, w podziale
na kategorie bilansowe, w tym:
a)

kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy
czym w opisie nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem kredytowym określony
jest przez procentowy udział papierów dłużnych przedsiębiorstw, depozytów bankowych, transakcji sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell back) oraz transakcji
na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych.
Na poziom ryzyka kredytowego decydujący wpływ ma kondycja finansowa emitentów
papierów wartościowych, banków przyjmujących depozyty oraz kontrahentów
w transakcjach, w których druga strona przyjmuje na siebie pewne zobowiązania finansowe. Sytuacja finansowa powyższych podmiotów może być oceniana na pod-
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stawie przyznanych im, przez instytucje wyspecjalizowane w tego rodzaju działalności, ratingów kredytowych. W przypadku funduszu DWS Polska FIO USD Obligacji
wszystkie podmioty (emitenci, banki, kontrahenci) posiadają ratingi na poziomie inwestycyjnym („Investment Grade”), tzn. min. BBB- wg. Agencji Standard&Poors.
Wartość
w tys. PLN
1 036
165
1 201

Kategoria bilansowa
Obligacje przedsiębiorstw
Depozyty bankowe
RAZEM:
b)

Udział
w aktywach
8,78%
1,41%
10,19%

wskazanie istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat
Kategoria bilansowa

Udział w aktywach
Funduszu przekraczający
20%

Brak
3.

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem
przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym określony
jest przez procentowy udział aktywów (papierów wartościowych, instrumentów rynku
pieniężnego, depozyty, jednostki uczestnictwa itp.) denominowanych w walucie obcej
skorygowany o pozycję walutową uzyskaną przez użycie instrumentów pochodnych
w aktywach netto funduszu.
Pozycja walutowa
Dłużne papiery wartościowe nominowane w USD
Środki pieniężne i ekwiwalenty
RAZEM:
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Udział w aktywach Funduszu
90,60%
7,66%
98,26%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY USD OBLIGACJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)
w walucie sprawozdania finansowego
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego
środki pieniężne na rachunku
dłużne papiery wartościowe
w walucie obcej
środki pieniężne na rachunku
dłużne papiery wartościowe
w walucie sprawozdania finansowego
środki pieniężne na rachunku
dłużne papiery wartościowe
Razem

Składniki lokat
Dłużne papiery
wartościowe
Środki pieniężne
i ekwiwalenty

w
w
w
w
w

jednostka
tys.
tys.
tys.
tys.
tys.

w
w
w
w
w
w

tys.
tys.
tys.
tys.
tys.
tys.

waluta
USD
USD

30.06.2005

31.12.2004

-

-

USD
USD
USD
USD

903
10 692

1 266
5 093

270
3 196
903
10 692

903
1 703
1 266
5 093

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005
Za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004
Dodatnie różnice kursowe
Ujemne różnice kursowe
Dodatnie różnice kursowe
Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane
33

1 027

186

-

-

-

139

-1 542

65

66

8

-

95

-

233

4

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA
SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tabela nr 125/A/NBP/2005 z dnia 2005-06-30
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kurs w stosunku do zł

waluta

3,3461

USD

Fundusz Inwestycyjny Otwarty USD Obligacji
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY USD OBLIGACJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY
ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość
zrealizowanego zysku
(straty) ze zbycia lokat
w tys.

1. Składniki lokat notowane
na aktywnym rynku
2. Składniki lokat nienotowane
na aktywnym rynku

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
z wyceny aktywów w tys.

-196

28

63

1 087

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY USD OBLIGACJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - KOSZTY FUNDUSZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł)
II. WYNAGRODZENIE DLA
TOWARZYSTWA
Część stała wynagrodzenia

Wartość za okres
od 01.01.2005
do 30.06.2005
102

Wartość za okres Wartość za okres
od 01.01.2004
od 01.01.2004
do 31.12.2004
do 30.06.2004
118
44

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY USD OBLIGACJI
NOTA OBJAŚNIAJĄCA - DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH
UCZESTNICTWA
I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego
II. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
na koniec roku obrotowego
III. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie
jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego
KATEGORIA A
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30.06.2005

31.12.2004

11 721

6 315

84,44

75,85

84,44

75,85

84,44

-
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO USD OBLIGACJI

DODATKOWE
INFORMACJE
FINANSOWEGO
1.

I

OBJAŚNIENIA

DO

SPRAWOZDANIA

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH,
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym
za bieżący okres.

2.

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO
BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

DNIU

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego tj. po dniu 30 czerwca 2005 roku nie wystąpiły
takie zdarzenie, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.
3.

ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI
W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH
A
UPRZEDNIO
SPORZĄDZONYMI
I
OPUBLIKOWANYMI
SPRAWOZDANIAMI
FINANSOWYMI
Z powodu wprowadzenia do stosowania od dnia 1 stycznia 2005 roku zmian w szczególnych zasadach rachunkowości, Fundusz dokonał przekształcenia finansowych danych porównywalnych ujawnionych w uprzednio sporządzonych i opublikowanych sprawozdaniach
na dzień 30 czerwca 2004 roku oraz 31 grudnia 2004 roku. W poniżej zamieszczonej tabeli
w sposób szczegółowy przedstawiono przekształcone dane finansowe.

Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku

I

Aktywa

1

Lokaty

1.1

Papiery wartościowe

Przed przekształceniem
31.12.2004
6 359
5 053

I
2

Papiery komercyjne
Obligacje

5

Aktywa
Składniki lokat
notowane na aktywnym rynku, w tym:
Dłużne papiery
wartościowe
Składniki lokat
nienotowane
na aktywnym rynku,
w tym:
Dłużne papiery
wartościowe

Po przekształceniu
31.12.2004
6 359
315
315
4 778
4 778

Bony skarbowe
3

Należności

III

Aktywa netto

40

6

6 315

III
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Należności
(bez odsetek)
Aktywa netto

0
6 315
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Rachunek wyniku z operacji za okres od 5 lutego do 31 grudnia 2004 roku
Przed przePo przekształkształceniem
ceniu
31.12.2004
31.12.2004
I
Przychody z lokat
217 I
Przychody z lokat
148
1
Odsetki
208 1
Przychody odsetkowe
81
Dodatnie różnice
67
2
Odpis dyskonta
2
kursowe
II
Koszty operacyjne
255 II
Koszty funduszu
47
3
Amortyzacja premii
0
Odsetki od zaciągnię4
1
tych kredytów i pożyczek
Ujemne saldo różnic
128
5
kursowych
Koszty operacyjne
255 IV
Koszty funduszu netto
47
IV
netto
Zrealizowany zysk
Zrealizowany zysk
-1921
-1783 VI
VI
(strata)
(strata)
Zrealizowany
Zrealizowany
1
zysk/strata ze zbycia
-146 1
zysk/strata ze zbycia
-284
lokat:
lokat:
W tym z tytułu różnic
W tym z tytułu różnic
-277
-139 2
2
kursowych
kursowych
VII
Wynik z operacji
-1 829 VII
Wynik z operacji
-1 829
Dane w Rachunku wyników za okres od 5 lutego do 30 czerwca 2004 roku nie wymagały przekształcenia.
4.

DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ
WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJATKOWĄ
I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ FUNDUSZU.
a)
b)
c)

5.

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki informowania uczestników
o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.
W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu.
W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji
zawieranych przez Fundusz.

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie na dzień 30 czerwca 2005 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności Funduszu.
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OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 pkt. l) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego USD Obligacji - (zwanego dalej Funduszem) oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów
zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych, jak też pożytków
z nich wynikających przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres
od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.
Piotr Zaczek
Prokurent

Bożena Osak
Pełnomocnik

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2005 r.

442

Spis treści
•

Sprawozdanie finansowe DWS Polska
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Zrównoważonego

4

•

Sprawozdanie finansowe DWS Polska
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Dłużnych Papierów Wartościowych

44

•

Sprawozdanie finansowe DWS Polska
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Akcji

76

•

Sprawozdanie finansowe DWS Polska
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Akcji Plus

110

•

Sprawozdanie finansowe DWS Polska
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Płynna Lokata

141

•

Sprawozdanie finansowe DWS Polska
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Zabezpieczenia Emerytalnego

173

•

Sprawozdanie finansowe DWS Polska
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Płynna Lokata Plus

209

•

Sprawozdanie finansowe DWS Polska
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Euroobligacji

242

•

Sprawozdanie finansowe DWS Polska
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Top 50 Europa

276

•

Sprawozdanie finansowe DWS Polska
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Konwergencji

312

•

Sprawozdanie finansowe DWS Polska
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Top 25 Małych Spółek

344

•

Sprawozdanie finansowe DWS Polska
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Stabilnego Wzrostu

375

•

Sprawozdanie finansowe DWS Polska
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
USD Obligacji

413

