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 Rynku
Pieniężnego

•

DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zabezpieczenia
Emerytalnego

•

DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku
Pieniężnego 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 Mieszanego Rynku
Pieniężnego

Stan na dzień 31 grudnia 2003 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2004 roku

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność przedstawić sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2003, 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 Rynku Pieniężnego 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 Rynku Pieniężnego 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 Mieszany Rynku Pieniężnego wpisany do rejestru
funduszy inwestycyjnych pod numerem RFj 133.
Na koniec 2003 r. DWS Polska TFI S.A. zajmował szostą, pod względem wysokości
zarządzanych aktywów, pozycję w rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych. Łączna
wartość aktywów netto trzynastu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, wyniosła na dzień
31 grudnia 2003 r. 1 883 062,1 tys. złotych.
Rok 2003 można określić rokiem inwestycji w akcje. Po stosunkowo zmiennym pierwszym
półroczu nastąpiła zdecydowana poprawa koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. i na zagranicznych rynkach akcji. Przebieg indeksów miał decydujący wpływ
na wyniki zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A. funduszy akcyjnych i zrównoważonego,
które odnotowały wzrost wartości aktywów oraz wzrost wartości jednostki uczestnictwa. Wyniki
wspomnianych funduszy za okres sprawozdawczy prezentują się w następujący sposób: DWS
Polska FIO Zrównoważony – zmiana wartości jednostki uczestnictwa: 17,45%, zmiana wartości
aktywów netto: 50,71%, DWS Polska FIO Akcji – zmiana wartości jednostki uczestnictwa:
29,62%, zmiana wartości aktywów netto: 21,9%, DWS Polska FIO Akcji Plus – zmiana wartości
jednostki uczestnictwa: 29,33%, zmiana wartości aktywów netto: 52,03%.
Wartość jednostki uczestnictwa opartego na akcjach spółek europejskich DWS Polska FIO
Top 50 Europa wzrosła w stosunku do wartości z 31 grudnia 2002 r. o 30,95%, a wartość
aktywów netto wyniosła ponad 16,9 mln zł (wzrost o 157,31%). Fundusz ten zanotował
w 2003 r. najlepsze wyniki sposród obecnych na rynku funduszy akcji zagranicznych (wg Gazety
Giełdy Parkiet)
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W grupie funduszy akcyjnych najlepsze wyniki odnotował DWS Polska Top 25 Małych
Spółek, którego wartość aktywów netto na 31 grudnia 2003 r. wyniosła 52,2 mln zł, a wartość
jednostki uczestnictwa wzrosła o 53,84% w stosunku do wartości początkowej tj. 100,00 PLN.
Niemal dwukrotny wzrost aktywów był udziałem DWS Polska FIO Zabezpieczenia
Emerytalnego. Wynik funduszu na koniec pierwszego półrocza 2003 r. to: 11,34% (zmiana
wartości jednostki uczestnictwa) i zwiększenie wartości aktywów netto o 99,88%.
Na wyniki funduszy dłużnych papierów wartościowych decydujący wpływ miał spadek cen
polskich papierów dłużnych w drugiej połowie 2003 r. Jednostka uczestnictwa DWS Polska FIO
Dłużnych Papierów Wartościowych wzrosła w stosunku do wartości z 31 grudnia 2002 r.
zaledwie o 2,33% a wartość aktywów netto zmniejszyła się o 24,18%. DWS Polska FIO
Konwergencji zakończył rok wynikiem 22,8 mln aktywów netto i wzrostem wartości jednostki
uczestnictwa o 6,13% w stosunku do wartości początkowej tj. 100,00 PLN.
Stabilny wzrost aktywów i jednostki uczestnictwa odnotowały fundusze rynku pieniężnego.
Wartość jednostki uczestnictwa DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego Plus wzrosła o 5,89%
a aktywa o 4,52%. W przypadku DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego wartości te wyniosły
odpowiednio 5,31% i 14,87%.
Najlepszy spośród funduszy rynku pieniężnego DWS Polska FIM Rynku Pieniężnego, osiągnął
na koniec grudnia 2003 r. wartość aktywów netto 28,3 mln PLN, a certyfikat inwestycyjny
funduszu zyskał 6,71% w stosunku do wartości nominalnej.
Najlepszym w grupie funduszy tzw. „bezpiecznych” w roku 2003 był DWS Polska SFIO
Euroobligacji. Wzrost wartości jednostki uczestnictwa tego funduszu wyniósł 19,51%, a aktywa
osiągnęły wartość 78,2 mln zł.
Skuteczne zarządzanie funduszami inwestycyjnymi przyniosło DWS Polska TFI S.A. nagrodę
Gazety Giełdy Parkiet (Statuetkę Byka i Niedźwiedzia) dla Najlepszego Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych w 2003 r.
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

Piotr Linke

Prezes

Wiceprezes

3

Sprawozdanie finansowe
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Zrównoważonego

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Akcjonariusza DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26,
na które składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje aktywa netto
i kapitały na sumę 179.741,5 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji za rok obrotowy kończący
się tego dnia wykazujący zysk z operacji w kwocie 25.141,7 tys. złotych, zestawienie zmian
w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia,
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.690,9 tys. złotych, zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. o wartości 164.085,3 tys. złotych
oraz informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego
sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę
jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu biegłego
rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Przepisy te wymagają,
aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę poprawności
stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Towarzystwa oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii.
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Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Zrównoważonego zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację
majątkową i finansową Funduszu na dzień 31 grudnia 2003 r., wynik z operacji za rok obrotowy
kończący się tego dnia oraz przepływy środków pieniężnych, zgodnie z zasadami rachunkowości
stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149, poz. 1670) oraz jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Funduszu.
Ponadto stwierdzamy, że List DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu zawiera informacje, o których mowa w par. 43 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, które są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego.
Do sprawozdania finansowego dołączono Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

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

Warszawa, 6 kwietnia 2004 roku.
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Za KPMG Polska
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Pełnomocnik

OŚWIADCZENIE BANKU DEPOZYTARIUSZA

Bank Polska Kasa Opieki S.A., pełniąc funkcję Depozytariusza dla DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego potwierdza zgodność ze stanem faktycznym danych
przedstawionych w sprawozdaniu finansowym ww. Funduszu sporządzonym za okres
od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku, dotyczących stanów aktywów zapisanych na rachunkach
pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających.

Sławomir Maculewicz
Dyrektor
Wydział Operacyjny
Departament Powierniczy

Małgorzata Bucka-Winiarek
Kierownik
Zespołu Wyceny Aktywów

Warszawa, 5 kwietnia 2004 roku
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 r.
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zarząd DWS Polska Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego, na które składa się:
1)
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje aktywa netto i kapitały
na sumę 179 741,5 tys. złotych;
2)
rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zysk z operacji w kwocie 25 141,7 tys. złotych;
3)
zestawienie zmian w aktywach netto;
4)
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13 690,9 tys. złotych;
5)
zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. o wartości 164 085,3 tys.
złotych;
6)
informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes

Joanna Sworowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Warszawa 6 kwietnia 2004 roku
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZRÓWNOWAŻONEGO

1) FUNDUSZ
Nazwa Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony.
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.

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.

Stosowane ograniczenia inwestycyjne:
Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i Statutem Fundusz może lokować aktywa w:
1.
Papiery wartościowe,
2.
Wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok,
3.
Prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat Funduszu,
4.
Transakcje terminowe
5.
Jednostki uczestnictwa,
6.
Zagraniczne tytuły uczestnictwa,
pod warunkiem, że są zbywalne.
Ponadto, lokaty Funduszu podlegają następującym ograniczeniom:
1.

Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne inne niż:
a. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu rynku regulowanym
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub na zagranicznym rynku regulowanym,
b. Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej, o ile warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, oraz gdy dopuszczenie
do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dopuszczenia do publicznego obrotu,

8

2.

o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, pod warunkiem, że są one zbywalne i ich
wartość rynkowa może być ustalona w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż w Dniu Wyceny.
Do 5% wartości Aktywów Funduszu może być lokowana w papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu,

3.

Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu, jeżeli łączna wartość
takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Funduszu,

4.

Do 25% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w listy zastawne emitowane
przez jeden bank hipoteczny, przy czym suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać
80% wartości Aktywów Funduszu,

5.

Zgodnie ze Statutem Funduszu udział akcji w Aktywach Funduszu winien zawierać się w
przedziale od 10% do 65%. Okresowo, w sytuacjach wystąpienia załamania gospodarki lub
rynków finansowych lub kapitałowych, udział akcji w Aktywach Funduszu może być niższy
niż wskazany powyżej.

Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają lokaty Funduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i dywersyfikacji lokat zostały zawarte w art. 8 Statutu Funduszu.

2) TOWARZYSTWO
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 sprawozdania finansowego Funduszu
za rok 2003 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 finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
Dniem bilansowym jest 31.12.2003 roku.
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Sprawozdanie obejmuje następujące dane porównywalne:
a)
Bilans na dzień 31 grudnia 2002 roku,
b)
Rachunek Wyniku z Operacji oraz Rachunek Przepływów Pieniężnych za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2002 roku,
c)
Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okresy sprawozdawcze obejmujące lata:
2000, 2001, 2002.

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) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego
na dzień 31 grudnia 2003 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149 z 2001 r.,
poz.1670).

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu
1.

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 uzyskania dowodu księgowego w sposób zapewniający ich ujęcie we właściwym okresie sprawozdawczym.

2.

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.

3.

Dłużne papiery wartościowe z naliczanymi odsetkami ujmuje się w księgach rachunkowych
według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej, a wartość odsetek skumulowanych ujmuje się odrębnie jako należności Funduszu.

4.

Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe ujmuje się w cenie
nabycia wynikającej z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych i ewentualnych
dopłat lub otrzymanych przychodów pieniężnych.

5.

Jeżeli realizacja umowy, o której mowa w art.7 ust.3 ustawy – Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, jest objęta systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie zobowiązań, o którym mowa w art. 137 ust. 2 tej ustawy, to w przypadku gdy:
1) Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery będące przedmiotem tej umowy ujmuje
się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie zawarcia tej
umowy,
2) Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
zawarcia tej umowy.
Jeżeli realizacja umowy, o której mowa powyżej, nie jest objęta systemem gwarantującym
prawidłowe wykonanie zobowiązań, to w przypadku, gdy:
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1)

2)

Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie
rozliczenia tej umowy
Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
rozliczenia tej umowy.

W przypadku umowy, mającej za przedmiot nabycie lub zbycie praw majątkowych lub papierów wartościowych innych niż wymienione powyżej, prawa i papiery te ujmuje się
w księgach rachunkowych jak nabyte lub zbyte w dacie rozliczenia.
6.

Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych metoda odpisu dyskonta lub amortyzacji premii, najwyższej bieżącej wartości księgowej uwzględniającej odpowiednio odpis dyskonta lub amortyzację premii. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu są wyłączone
spod tej zasady.

7.

Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku zorganizowanym ujmuje się w księgach
Funduszu w dniu następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane
z prawem do dywidendy.

8.

Prawa poboru akcji notowanych na rynku zorganizowanym ujmuje się w księgach w dniu
następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane z prawem poboru.
Niewykorzystane prawa poboru są umarzane według wartości równej zeru w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa.

9.

Gdy na rynkach zagranicznych przyjęte są odmienne zasady dotyczące ustalania prawa
poboru akcji i prawa do otrzymania dywidendy od akcji, w szczególności związane z funkcjonowaniem systemu depozytowo-rozliczeniowego, prawa te ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu uzyskania dokumentu potwierdzającego istnienie oraz wartość tych
praw.

10. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień ujęcia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim rejestrze.
11. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupienia wyliczany jest zgodnie
z metodą FIFO.
12. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
13. Przychody z lokat obejmują w szczególności dywidendy i inne udziały w zyskach, odsetki,
odpis dyskonta oraz dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
14. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
15. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
16. Koszty operacyjne 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 oraz amortyzację premii a także
koszty limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
17. Koszty operacyjne Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej.
W przypadku limitowanych kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane
wydatki. Płatności z tytułu limitowanych kosztów operacyjnych zmniejszają rezerwę.
Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
Od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 roku rezerwa tworzona była wyłącznie na Wyna-
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grodzenie Towarzystwa ponieważ Towarzystwo pokrywa wszelkie koszty działalności Funduszu z wyłączeniem obciążeń nie podlegających limitowi.
18. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki.
19. 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 10.

Wycena aktywów
1.

Aktywa Funduszu będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia się,
a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożności.

2.

Aktywa Funduszu nie będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia
się, a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości godziwej.

3.

W Dniu Wyceny aktywa wycenia się, a zobowiązania ustala się według stanów odpowiednio aktywów i zobowiązań odpowiednio kursów, cen i wartości z dnia poprzedniego.

4.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, w którym odbywa się
sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych na rynkach regulowanych
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi papierami wartościowym.

6.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym po raz pierwszy zarejestrowano papiery wartościowe (tzw.
primary exchange podawany przez serwis informacyjny Bloomberg), a w sytuacji gdy nie
zarejestrowano obrotu lub jeżeli papiery wartościowe nie są notowane na tym rynku, rynek
na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi papierami wartościowym.

7.

Papiery wartościowe notowane na rynkach zorganizowanych wyceniane są zgodnie z kursem ogłoszonym przez rynek główny dla danego papieru w następujący sposób:
a) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych,
na których wyznaczany i ogłaszany jest kurs zamknięcia – w oparciu o ostatni kurs zamknięcia w systemie notowań ciągłych,
b) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych bez
odrębnego wyznaczania kursu zamknięcia – w oparciu o cenę średnią transakcji ważoną wolumenem obrotu z ostatniego dnia, w którym zawarto transakcję,
c) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań jednolitych –
w oparciu o ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego,

8.

Jeżeli ostatni kurs zamknięcia na danym rynku lub w danym systemie notowań nie jest dostępny lub jest dostępny, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji nie odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego, wyceniając ten papier wartościowy,
uwzględnia się ceny w najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, z tym, że uwzględnianie
wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne.

9.

Do czasu rozpoczęcia notowań papiery dopuszczone do publicznego obrotu wycenia się
według ceny nabycia.
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10. Dla wyceny dłużnych papierów wartościowych przyjęto następujące zasady:
•
wartość bonów skarbowych ustalana jest w stosunku do ich wartości nominalnej przy
zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta,
•
dla obligacji skarbowych notowanych na rynku zorganizowanym stosowane są zasady
opisane w punkcie 7,
•
wartość obligacji skarbowych nie notowanych na rynku zorganizowanym ustalana jest
w stosunku do ich wartości nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu
dyskonta lub amortyzacji premii,
•
wycena papierów wartościowych, będących przedmiotem transakcji typu buy-sell-back
oparta jest w każdym Dniu Wyceny na metodzie liniowego odpisu różnicy pomiędzy
ceną odkupu a ceną nabycia papieru wartościowego,
•
wartość nie notowanych obligacji korporacyjnych ustala się w stosunku do ich wartości
nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta lub amortyzacji premii,
•
wycena notowanych na rynku zorganizowanym obligacji korporacyjnych opiera się
na zasadach opisanych w pkt. 7.
11. Kontrakty terminowe notowane na rynku zorganizowanym wycenia się według kursu określającego stan rozliczeń Funduszu i instytucji rozliczeniowej.
12. Wartość papierów wartościowych notowanych za granicą ustalana jest w każdym Dniu
Wyceny według kursu zamknięcia z ostatniego notowania na rynku głównym a w przypadku papierów wartościowych nie notowanych na giełdzie według kursów publikowanych
w tabelach finansowych zamieszczanych w specjalistycznych wydawnictwach.
13. Zagraniczne papiery wartościowe wycenia się w walucie kraju notowania lub w przypadku
papierów nie notowanych na rynku zorganizowanym – w walucie, w której papier wartościowy jest denominowany i wykazuje się w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień określony
w punkcie 3.
14. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu są wyłączone spod tej zasady.
15. 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.

b/ Kryterium wyboru rynku
Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego dla papierów wartościowych notowanych
na giełdzie lub na zorganizowanym rynku poza giełdowym jest wolumen obrotów danym papierem wartościowym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego.

c/ Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Fundusz nie dokonał zmiany stosowanych zasad
rachunkowości.
W dniu 30 kwietnia 2003 roku dokonano zmian w Statucie Funduszu. Zmiany te nie miały wpływu na stosowane zasady rachunkowości.
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d/ Opis przyjętego kryterium podziału składników portfela lokat
Składniki portfela lokat Funduszu przedstawiono zgodnie z następującymi kryteriami podziału:
Papiery wartościowe dopuszczone i nie dopuszczone do publicznego obrotu, w tym:
Dopuszczone do publicznego obrotu w tym:
•
Notowane na GPW, w tym:
Akcje:
Notowane w systemie notowań ciągłych
•

Notowane dłużne papiery wartościowe w tym:
Obligacje skarbu państwa notowane w systemie notowań ciągłych na GPW i CETO,
Obligacje emitowane na rynkach państw OECD,

•

Nie notowane dłużne papiery wartościowe w tym:
Bony skarbowe w tym:
Bony skarbowe

Nie dopuszczone do publicznego obrotu:
Akcje
BILANS
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZRÓWNOWAŻONEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)

I.

31.12.2002 r.

31.12.2003 r.

116 946,5
118 482,6
116 946,5

164 085,3
140 117,0
164 085,3

2. ŚRODKI PIENIĘŻNE
Rachunki bieżące
Rachunki depozytów terminowych
Środki na rachunkach w biurach maklerskich
ŚRODKI PIENIĘŻNE, RAZEM

414,9
0,0
1 381,7
1 796,6

1,3
13 248,1
2 238,1
15 487,5

3. NALEŻNOŚCI
1. Z tytułu zbytych lokat
2. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
3. Odsetek
NALEŻNOŚCI, RAZEM

0,2
50,3
975,6
1 026,1

115,7
4,8
1 489,2
1 609,7

119 769,2

181 182,5

86,7
85,1
13,0
322,4
321,9
0,0

154,1
11,3
769,7
505,9
503,8
0,8

AKTYWA
1. LOKATY
PAPIERY WARTOŚCIOWE
PAPIERY WARTOŚCIOWE W CENIE NABYCIA
LOKATY, RAZEM

AKTYWA, RAZEM
II. ZOBOWIĄZANIA
1. Z tytułu nabytych lokat
2. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
3. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
4. Pozostałe, w tym:
- zobowiązania wobec towarzystwa
- zobowiązania wobec dostawców
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-

zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
od osób fizycznych
inne

0,0
0,5

1,3
0,0

507,2

1 441,0

119 262,0

179 741,5

94 353,9
404 366,8
-310 012,9

129 691,7
475 453,1
-345 761,4

24 219,6

25 049,7

VI. ZAKUMULOWANY, NIEROZDYSPONOWANY
ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

2 031,0

1 713,1

VII. WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT PONAD CENĘ
NABYCIA

-1 342,5

23 287,0

119 262,0

179 741,5

615 991,277
193,61

790 423,104
227,40

-

ZOBOWIĄZANIA, RAZEM
III. AKTYWA NETTO (I - II)
IV. KAPITAŁ
1. Wpłacony
2. Wypłacony
V. ZAKUMULOWANE, NIEROZDYSPONOWANE
PRZYCHODY Z LOKAT NETTO

VIII. KAPITAŁ I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI,
RAZEM IV+V+VI+VII
1. Liczba jednostek uczestnictwa
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZRÓWNOWAŻONEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
za okres
za okres
01.01.2002 –
01.01.2003 –
31.12.2002
31.12.2003
I.

PRZYCHODY Z LOKAT
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Odsetki
3. Odpis dyskonta
4. Dodatnie saldo różnic kursowych
5. Pozostałe

543,0
4 371,5
790,8
19,6
124,1

982,7
3 243,6
1 063,0
0,0
0,0

5 849,0

5 289,3

3 904,9
1,8
2,3
4,8
26,8
9,5
0,3
17,0
13,9

4 415,7
4,0
0,9
0,0
38,6
24,7
0,0
13,9
12,2

0,7
2,4

0,4
1,3

3 940,6

4 459,2

0,0

0,0

IV. KOSZTY OPERACYJNE NETTO (II - III)

3 940,6

4 459,2

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I - IV)

1 908,4

830,1

-6 742,3
0,0

-317,9
67,3

PRZYCHODY Z LOKAT - RAZEM
II. KOSZTY OPERACYJNE, W TYM:
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa
2. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
3. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
4. Amortyzacja premii
5. Pozostałe, w tym:
- koszty świadczeń
- inne zgodnie z umową
- nie podlegające limitowi, w tym:
- koszty prowadzenia rachunków bankowych
- koszty przechowywania papierów
wartościowych
- koszty prowizji maklerskich
KOSZTY OPERACYJNE, RAZEM
III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty)
z wyceny lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA),
RAZEM

1 021,7
266,5

24 629,5
569,9

-5 720,6

24 311,6

VII. WYNIK Z OPERACJI (V + VI)

-3 812,2

25 141,7
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZRÓWNOWAŻONEGO
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
01.01.2000 – 01.01.2001 – 01.01.2002 – 01.01.2003 –
31.12.2000
31.12.2001
31.12.2002
31.12.2003
I.

ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO:
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
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)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
5. Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5)
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

93
21
10
12
-2
21
66

601,5
460,7
816,8
792,7
148,8
460,7
340,9

180 532,6
114
66
87
181
173

191,7
340,9
801,5
403,0
767,9

181
-11
8
-7
-12
-11
-28

69 096,4
97
-28
-40
141
151

II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA:
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
882 058,515 348
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
554 285,682 487
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
327 772,833 -138
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
1 632 679,305 1 981
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
785 129,778 1 272
c) saldo jednostek uczestnictwa
847 549,527 709
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403,0
820,5
572,7
934,6
458,6
820,5
189,9

286,3
189,9
010,3
392,7
935,0

931,433
465,407
533,974

141
-3
1
-6
1
-3
-18

392,7
812,2
908,4
742,3
021,7
812,2
318,5

119 262,0
25 141,7
830,1
-317,9
24 629,5
25 141,7
35 337,8

45 206,3

71 086,3

63
-18
-22
119
130

524,8
318,5
130,7
262,0
806,0

230 997,241
324 021,517
-93 024,276

35
35
60
179
148

748,5
337,8
479,5
741,5
178,6

344 721,683
170 289,856
174 431,827

610,738 2 212 607,980 2 557 329,663
595,185 1 596 616,703 1 766 906,559
015,553 615 991,277 790 423,104

III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego
okresu sprawozdawczego
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec okresu
sprawozdawczego
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
w okresie sprawozdawczym
4. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:

180,08 zł

214,03 zł

199,42 zł

193,61 zł

214,03 zł

199,42 zł

193,61 zł

227,40 zł

18,85%

-6,83%

-2,91%

17,45%

zł
221,53 zł
212,74 zł
207,48 zł
233,23 zł
data wyceny 25.07.2000 r. 30.01.2001 r. 22.01.2002 r. 02.09.2003 r.
minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
zł
178,69 zł
183,63 zł
179,89 zł
188,12 zł
data wyceny 05.01.2000 r. 17.09.2001 r. 25.07.2002 r. 07.03.2003 r.
5. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny
w okresie sprawozdawczym:
zł
213,99 zł
199,42 zł
193,95 zł
227,51 zł
data wyceny 29.12.2000 r. 31.12.2001 r. 31.12.2002 r. 31.12.2003 r.
IV. PROCENTOWY UDZIAŁ W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW I AKTYWÓW NETTO KOSZTÓW OPERACYJNYCH, W TYM:
W ŚREDNICH AKTYWACH
a) rzeczywisty udział limitowanych kosztów operacyjnych netto (w skali roku)
2,25%
2,36%
2,95%
b) rzeczywisty udział limitowanego wynagrodzenia towarzystwa (w skali roku)
1,46%
1,98%
2,95%
W ŚREDNICH AKTYWACH NETTO
a) rzeczywisty udział limitowanych kosztów operacyjnych netto (w skali roku)
2,20%
2,80%
2,99%
b) rzeczywisty udział limitowanego wynagrodzenia towarzystwa (w skali roku)
1,44%
2,35%
2,99%
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2,96%
2,96%
2,98%
2,98%

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZRÓWNOWAŻONEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
01.01.2002 –
01.01.2003 –
31.12.2002
31.12.2003
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)

7 166,7

-22 421,0

468 088,0
4 487,7
462 680,5
919,8

282 515,5
3 379,0
278 448,9
687,6

460 921,3
456 946,8

304 936,5
300 615,9

3 945,9
1,8
26,8

4 279,6
4,0
37,0

-18 170,2

36 111,9

I. Wpływy
1) Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa
2) Z tytułu zaciągniętych kredytów
3) Pozostałe

49 366,8
44 996,1
3 999,4
371,3

76 826,9
71 888,5
4 460,8
477,6

II. Wydatki
1) Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa
2) Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
3) Odsetki
4) Pozostałe

67 537,0
63 439,7
3 999,4
2,3
95,6

40 715,0
35 822,3
4 460,8
0,9
431,0

C. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO
(A+B)

-11 003,5

13 690,9

12 800,1

1 796,6

1 796,6
0,0

15 487,5
0,0

I.

Wpływy
1) Z tytułu posiadanych lokat
2) Z tytułu zbycia składników lokat
3) Pozostałe

II. Wydatki
1) Z tytułu nabycia składników lokat
2) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla
towarzystwa
3) Z tytułu opłat rejestracyjnych
4) Pozostałe
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)

D. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+ C)
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

19

ZESTAWIENIE LOKAT DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
ZRÓWNOWAŻONEGO WG STANU NA DZIEN 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
AKCJE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
AKCJE NOTOWANE NA RYNKU REGULOWANYM
Spółka

Wartość
Udział
rynkowa
w
na dzień Aktywach
31.12.2003
Akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań
ciągłych
AGORA S.A
BANK ZACHODNI - WBK S.A.
BANK PRZEMYSŁOWO - HANDLOWY S.A.
CERSANIT S.A.
COMPUTERLAND S.A.
DEBICA S.A.
ECHO S.A.
ELDORADO S.A.
ELEKTRIM S.A.
ELEKTROBUDOWA S.A.
ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A.
EMAX S.A.
FORTE S.A.
GETIN S.A.
GROCLIN S.A.
IMPEL S.A.
JELFA S.A.
JUPITER S.A.
KĘTY S.A.
KGHM S.A.
KROSNO S.A.
MIESZKO S.A.
MOSTOSTAL EXPORT S.A.
MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.
BANK PEKAO S.A.
PGF S.A.
POLFA S.A.
POLIGRAFIA S.A.
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
PROKOM S.A.
SOFTBANK S.A.
ŚNIEŻKA S.A.
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
AKCJE DOPUSZCZONE
DO PUBLICZNEGO OBROTU, RAZEM

Liczba
akcji

38
26
8
107
27
42
25
40

40
7
3
7
52
3
85
10
302
36
143
577
64
60
91
11
1
470
44
32
33
776

031
531
043
563
484
000
000
883
446
168
126
070
257
10
114
000
601
135
939
714
655
088
352
000
000
000
000
696
002
131
378
479
790

3 169 686
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Wartość
w cenie
nabycia

1
1
1
1
2
2

1

1

1
5
1
1
2
5
2
2
8
6

9

814,4
762,1
653,2
390,9
960,5
456,1
313,0
701,1
3,7
2,4
295,4
475,0
23,3
0,0
405,5
352,1
139,0
415,0
081,4
854,5
244,0
163,9
491,8
648,0
621,2
726,4
588,6
8,1
512,0
193,3
908,0
736,5
711,4

66 651,8

1
2
2
8
2
5
1
1

943,4
008,4
855,3
228,6
501,0
376,0
685,0
230,6
1,4
2,7
581,8
788,3
29,6
0,0
707,8
476,8
172,8
191,6
476,8
931,1
932,4
416,6
600,4
684,8
480,0
803,8
442,0
31,0
750,1
678,8
835,4
950,8
768,4

1,07%
1,11%
1,58%
4,53%
1,38%
2,97%
0,93%
0,68%
0,00%
0,00%
0,32%
0,44%
0,02%
0,00%
0,39%
0,82%
0,10%
0,11%
0,82%
4,37%
1,62%
0,78%
0,33%
0,38%
3,57%
2,10%
1,35%
0,02%
6,48%
4,24%
0,46%
0,52%
6,49%

90 563,5

49,98%

1

1
7
2
1

6
3
2
11
7

11

AKCJE NIE DOPUSZCZONE
DO PUBLICZNEGO OBROTU
CLIF S.A.
AKCJE NIE DOPUSZCZONE
DO PUBLICZNEGO OBROTU, RAZEM
AKCJE, RAZEM

42 499

748,5

0,0

0,00%

42 499

748,5

0,0

0,00%

3 212 185

67 400,3

90 563,5

49,98%
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ZESTAWIENIE LOKAT DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
ZRÓWNOWAŻONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE NOTOWANE NA RYNKU REGULOWANYM
OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA NOTOWANE NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A. I CENTRALNEJ TABELI OFERT S.A.
Notowane w systemie notowań ciągłych
Obligacje o oprocentowaniu zmiennym
Seria

Wartość
nominalna

DZ0109
termin wykupu 18.01.2009 r.
Odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 6.94%
DZ0709
termin wykupu 18.07.2009 r.
Odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 5.81%
DZ0708
termin wykupu 18.07.2008 r.
Odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 5.81%
Notowane w systemie notowań ciągłych
Obligacje o oprocentowaniu stałym
Seria

DS1013
termin wykupu 24.10.2013 r.
Odsetki naliczone od obligacji
procentowej 5.00%
OS0204
termin wykupu 12.02.2004 r.
Odsetki naliczone od obligacji
procentowej 10.00%
PS0608
termin wykupu 24.06.2008 r.
Odsetki naliczone od obligacji
procentowej 5.75%
PS1106
termin wykupu 12.11.2006 r.
Odsetki naliczone od obligacji
procentowej 8.50%

3 480,0

Wartość
w cenie
nabycia

Wartość
rynkowa
na dzień
31.12.2003
3 441,5
3 634,9

Udział
w
aktywach
2,01%

250,0

247,9

230,3
260,0

0,13%
0,14%

200,0

198,8

6,6
206,4

0,00%
0,11%

5,3

0,00%

Udział
w
aktywach

5 000,0

Wartość
rynkowa
na dzień
31.12.2003
4 762,5
4 475,0

5 000,0

5 186,0

46,5
5 037,5

0,03%
2,78%

10 010,0

10 108,7

441,1
9 657,1

0,25%
5,33%

10,0

11,0

298,8
10,5

0,16%
0,01%

0,1

0,00%

Wartość
nominalna

Wartość
w cenie
nabycia

2,47%

wg stopy

wg stopy

wg stopy

wg stopy
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PK0704
termin wykupu 22.07.2004 r.
Odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 8.50%

10 000,0

Obligacje bez odsetek, razem
Obligacje z odsetkami, razem
Odsetki naliczone od obligacji, razem

33 950,0

10 267,0

34 223,4

10 230,0

5,65%

376,2

0,21%

33 511,4
34 916,3
1 404,9

18,50%
19,28%
0,78%

NOTOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE NA RYNKACH PAŃSTW OECD
OBLIGACJE ZAGRANICZNE

W TYŚ. PLN
W/G KURSU WAŻNEGO W DNIU
31 GRUDNIA 2003 ROKU
TABELA KURSÓW NR 253/A/NBP/2003
ELEKTRIM FINANCE B.V.
termin wykupu 15.12.2005 r.
Odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 2.00%
nazwa emitenta - Elektrim Finance BV
siedziba emitenta - Amsterdam, Holandia
ASSET REPACKAGING TRUST BV SERIES
80
termin wykupu 10.12.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 6.89%
nazwa emitenta - Asset Repackaging Trust
B.V.
siedziba emitenta - Amsterdam, Holandia
CREDIT LINKED STRUCTURED SECURITIES
LTD
termin wykupu 25.11.2011 r.
Odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 3.06%
nazwa emitenta - Credit Linked Structured
Securities Ltd
siedziba emitenta - Jersey, the Channel
Islands

Wartość
nominalna

Wartość
w cenie
nabycia

Wartość
księgowa
na dzień
31.12.2003

Udział
w
aktywach

5 467,4

2 626,0

3 928,4

2,17%

4,1

0,00%

10 000,0

5,52%

39,6

0,02%

13 400,0

7,40%

40,5

0,03%

10 000,0

13 400,0

W TYŚ. EURO
ELEKTRIM FINANCE B.V.
termin wykupu 15.12.2005 r.
Odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 2.00%
Obligacje zagraniczne bez odsetek, razem
Obligacje zagraniczne z odsetkami, razem

1 159,1

10 000,0

13 400,0

724,6

832,8

0,9
28 867,4
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26 026,0

27 328,4
27 412,6

15,09%
15,14%

Odsetki naliczone od obligacji zagranicznych, razem

84,2

0,05%

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE NIE NOTOWANE NA RYNKU REGULOWANYM
BONY SKARBOWE
Wartość
nominalna
Termin wykupu
25 sierpnia 2004 roku
23 czerwca 2004 roku
16 czerwca 2004 roku
Bony skarbowe, razem

5
3
5
13

Dłużne papiery wartościowe bez odsetek,
razem
Dłużne papiery wartościowe z odsetkami,
razem
Odsetki naliczone od dłużnych papierów
wartościowych, razem
PAPIERY WARTOŚCIOWE BEZ ODSETEK,
RAZEM

Udział
w
aktywach

770,9
918,6
777,8
467,3

Wartość
księgowa
na dzień
31.12.2003
4 850,2
2 934,3
4 897,5
12 682,0

72 716,7

73 521,8

40,59%

75 010,9

41,42%

1 489,2

0,83%

164 085,3

90,57%

165 574,5

91,40%

1 489,2

0,83%

4
2
4
12

140 117,0

PAPIERY WARTOŚCIOWE Z ODSETKAMI,
RAZEM
ODSETKI NALICZONE OD
WARTOŚCIOWYCH, RAZEM

000,0
000,0
000,0
000,0

Wartość
w cenie
nabycia

2,68%
1,62%
2,70%
7,00%

PAPIERÓW
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ZESTAWIENIE LOKAT
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZRÓWNOWAŻONEGO
(w tysiącach zł)

Papiery wartościowe

Akcje
Obligacje skarbowe
bez odsetek
z odsetkami
Bony skarbowe
Papiery zagraniczne
bez odsetek
z odsetkami
Obligacje korporacyjne
bez odsetek
z odsetkami
Papiery wartościowe bez
odsetek, razem
Papiery wartościowe
z odsetkami, razem

31.12.2000
Wartość
Udział
rynkowa
w
aktywach
107 307,7
58,86%

31.12.2001
Wartość
Udział
rynkowa
w
aktywach
60 113,6
42,36%

31.12.2002
Wartość
Udział
rynkowa
w
aktywach
66 602,4
55,60%

31.12.2003
Wartość
Udział
rynkowa
w
aktywach
90 563,5
49,98%

5 805,9
6 468,1
45 714,3

3,18%
3,55%
25,07%

4 054,9
4 721,9
51 033,1

2,86%
3,33%
35,96%

9 318,2
10 194,3
14 228,3

7,78%
8,52%
11,89%

33 511,4
34 916,3
12 682,0

18,50%
19,28%
7,00%

0,0
0,0

0,00%
0,00%

13 120,5
13 192,9

9,25%
9,30%

26 797,6
26 897,1

22,38%
22,47%

27 328,4
27 412,6

15,09%
15,14%

10 411,6
10 411,6

5,71%
5,71%

0,0
0,0

0,00%
0,00%

0,0
0,0

0,00%
0,00%

0,0
0,0

0,00%
0,00%

169 239,5

92,82%

128 322,1

90,43%

116 946,5

97,65%

164 085,3

90,57%

169 901,7

93,19%

129 061,5

90,95%

117 922,1

98,48%

165 574,5

91,40%
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
ZRÓWNOWAŻONEGO
1.

Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji
funduszu:

1)

Walutowa struktura aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa Funduszu, w tym środki pieniężne wyrażone są w złotych polskich.
W okresie sprawozdawczym DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony
posiadał lokaty w zagraniczne papiery wartościowe nominowane w EUR.
Na dzień bilansowy w księgach Funduszu zaewidencjonowane były następujące pozycje:
• wartość księgowa obligacji Elektrim Finance nominowanych w EUR znajdujących się
w portfelu Funduszu wynosiła 832,8 tys. EUR (po przeliczeniu na walutę polską
3 928,4 tys. PLN).
•

2)

Wartość odsetek należnych od euroobligacji nominowanych w EUR wynosiła 0,9 tys.
EUR (po przeliczeniu na walutę polską 4,1 tys. PLN).

Kredyty i pożyczki pieniężne zaciągnięte przez Fundusz
Fundusz podpisał z Bankiem PEKAO S.A. umowę kredytowania w ciężar rachunku bieżącego do kwoty 16 mln. PLN na okres 1 roku oprocentowanego w skali roku stawką
WIBOR1M + 1,5%.
Koszty obsługi kredytu do 31 grudnia 2003 roku wyniosły 0,9 tys. PLN.
Informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez Fundusz kredytach w kwocie stanowiącej, na dzień wykorzystania, więcej niż 1% wartości aktywów:
a) nazwa banku
Bank PEKAO S.A.
b) data
17/12/2003 r.
c) kwota kredytu
4 278,1 tys. PLN –2,41% aktywów
d) warunki oprocentowania
7,01%
e) termin spłaty
18/12/2003 r.
f) brak ustanowionych zabezpieczeń

3)

Kredyty i pożyczki pieniężne udzielone przez Fundusz
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielił pożyczek pieniężnych.

4)

Podział kosztów pokrywanych przez Towarzystwo
Zgodnie z art. 10 Statutu Towarzystwo ma obowiązek pokrycia z własnych środków
wszystkich kosztów i wydatków związanych z działalnością Funduszu za wyjątkiem:
a)

prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych,
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b)
c)

prowizji i opłat związanych z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych
i praw majątkowych,
podatków i innych opłat wymaganych przez organy państwowe i samorządowe, w tym
opłat za zezwolenia oraz rejestracje.

We wskazanym okresie Towarzystwo pokryło wszystkie koszty działalności Funduszu.

5)

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
1stycznia –

1 stycznia –

31 grudnia 2002 r.

31 grudnia 2003 r.

-6 742,3 tys. PLN

-317,9 tys. PLN

-6 601,1 tys. PLN

-345,7 tys. PLN

-141,2 tys. PLN

27,8 tys. PLN

Zysk / strata zrealizowana ze zbycia lokat w tym:
ze zbycia akcji
ze zbycia dłużnych
papierów wartościowych

6)

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
1stycznia –

1 stycznia –

31 grudnia 2002 r.

31 grudnia 2003 r.

1 021,7 tys. PLN

24 629,5 tys. PLN

-271,8 tys. PLN

25 015,7 tys. PLN

1 293,5 tys. PLN

-386,2 tys. PLN

Wzrost / spadek niezrealizowanego
zysku / straty z wyceny lokat
z wyceny akcji
z wyceny dłużnych papierów
wartościowych

7)

Podatki i opłaty
Podatki
Dochody Funduszu są zwolnione z opodatkowania na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 10 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (do tychże funduszy zalicza się Fundusz) jest pobierany podatek dochodowy.
W związku z powyższym Fundusz jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.
Jednostki uczestnictwa Funduszu nie są indywidualnie oznaczane, tak, więc nie jest możliwa ich indywidualna identyfikacja, w związku, z czym zgodnie z art. 30 ust. 1 c przedmiotowej ustawy przyjmuje się, iż Fundusz odkupuje kolejno jednostki uczestnictwa począwszy
od nabytych najwcześniej (metoda FIFO).
W okresie objętym sprawozdaniem stawka podatku wynosiła 20%.
W okresie sprawozdawczym Fundusz odprowadził do Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 47,1 tys. PLN.
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Opłaty
Z tytułu zawartych transakcji giełdowych w okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu została wypłacona prowizja maklerska w wysokości 349,1 tys. PLN.
Fundusz organizuje i nadzoruje system dystrybucji jednostek uczestnictwa.
Z tego tytułu z kwoty wpłaconej przez Klienta potrącana jest opłata manipulacyjna, przeznaczona na wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa. W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz pobrał opłatę manipulacyjna w wysokości
430,9 tys. PLN.
Do 31 grudnia 2003 roku Fundusz pokrył nielimitowane koszty operacyjne swojej działalności (w tym koszty obsługi kredytu) w wysokości 18,8 tys. PLN.

8)

Informacje o dystrybucji dochodów Funduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu, w okresie sprawozdawczym Fundusz nie wypłacał uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Funduszu bez wykupu jednostek uczestnictwa.

9)

Informacje o Transakcjach na papierach wartościowych wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie
a/ zakres i charakter nabywania instrumentu
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz dokonał lokat w papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
tzn. zawarł transakcje terminowe Futures na WIG 20.
Na dzień sprawozdawczy Fundusz nie posiadał otwartych pozycji w kontraktach terminowych Futures na WIG 20.
Zakres i charakter instrumentu określony jest w „Warunkach emisji i obrotu dla kontraktów terminowych na WIG 20”.
b/ przyjęte zasady rachunkowości
Kontrakty terminowe na WIG 20 notowane na GPW wyceniane są według kursu określającego stan rozliczeń Funduszu i Instytucji Rozliczeniowej.
c/ cel nabywania instrumentu:
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz dokonał lokat w papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
tzn. zawarł transakcje terminowe Futures na WIG 20 jedynie w celu zabezpieczenia
wartości godziwej czyli ograniczenia zagrożenia wpływu na wynik finansowy zmian
wartości godziwej wynikających z ryzyka spadku cen rynkowych udziałowych papierów
wartościowych znajdujących się w portfelu lokat Funduszu.
d/ kwota (wielkość) będąca podstawą obliczania przyszłych płatności:
Zyski i straty są rozliczane w każdym dniu wyceny w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających opisanego w „Warunkach emisji i obrotu dla kontraktów
terminowych na WIG 20”.
e/ suma i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych:
W każdym dniu sesyjnym na podstawie ceny rozliczeniowej, ustalana jest bieżąca wartość depozytu zabezpieczającego.
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f/

termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu:
Termin wygaśnięcia kontraktu Futures określony jest w „Warunkach emisji i obrotu dla
kontraktów terminowych na WIG 20”.
Kontrakty wyceniane są w każdym dniu wyceny od dnia otwarcia pozycji do dnia jej
zamknięcia lub wygaśnięcia kontraktu.

g/ możliwość wcześniejszego rozliczenia – okres lub dzień – jeśli istnieją:
Kontrakt terminowy Futures na WIG 20 może zostać zamknięty w każdym dniu, w którym odbywa się sesja GPW.
h/ cena lub przedział cen realizacji instrumentu:
Kontrakty Futures na WIG 20 otwierane są i zamykane po bieżącej cenie w systemie
notowań ciągłych.
i/

możliwość wymiany lub zamiany na inny składnik pasywów lub aktywów:
Kontrakt terminowy na WIG 20 nie może zostać wymieniony lub zamieniony na inny
składnik pasywów lub aktywów.

j/

ustalona stopa lub kwota odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz termin płatności:
Nie dotyczy kontraktów terminowych Futures na WIG 20.

k/ dodatkowe zabezpieczenia związane z instrumentami:
Od dnia otwarcia pozycji na kontrakcie terminowym Futures na WIG 20, Fundusz zobowiązany jest do utrzymywania i uzupełniania depozytu zabezpieczającego. Bieżąca
wartość depozytu jest ustalana przez KDPW.
l/

wyżej wymienione (a-k) informacje dla instrumentu, na który dany instrument może być
zamieniony:
Nie dotyczy

m/ inne warunki towarzyszące instrumentowi:
Brak
n/ rodzaj ryzyka związanego z instrumentem:
Kontrakty terminowe na WIG 20 związane są z ryzykiem zmian cen rynkowych instrumentów bazowych.
o/ sumy istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach,
Suma istniejących zobowiązań Funduszu z tytułu zajętych pozycji w papierach wartościowych, innych prawach pochodnych od praw majątkowych będących przedmiotem
lokat oraz transakcji terminowych na dzień 31 grudnia 2003 roku była równa 0,00 PLN.

2.

Informacje o:

1)

Łącznej wartości wynagrodzeń i nagród obciążających Fundusz
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie wypłacał (w pieniądzu i w naturze) wynagrodzeń i nagród osobom zarządzającym i nadzorującym,
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2)

Wartości nie spłaconych zaliczek, pożyczek, kredytów, gwarancji i poręczeń
Na dzień bilansowy Fundusz nie posiadał nie spłaconych pożyczek, kredytów, gwarancji
i poręczeń.

3)

Informacje o lokowaniu aktywów w nieruchomości.
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie lokował swoich środków w nieruchomości.

4)

Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych
w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.
W okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.

5)

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,
a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły takie zdarzenie, które nie zostały
ujęte w sprawozdaniu finansowym.

6)

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym i 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.

7)

Dokonane korekty błędów podstawowych
W okresie objętym sprawozdaniem nie zarejestrowano pojawienia się błędów podstawowych.
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Sprawozdanie finansowe
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Dłużnych Papierów Wartościowych

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Akcjonariusza DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Dłużnych Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii
Ludowej 26, na które składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje
aktywa netto i kapitały na sumę 291.916,2 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji za rok obrotowy kończący się tego dnia, wykazujący zysk z operacji w kwocie 10.147,6 tys. złotych, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący
się tego dnia, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20.313,1 tys.
złotych, zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. o wartości 281.481,4 tys.
złotych oraz informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego
sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę
jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu biegłego
rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Przepisy te wymagają,
aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę poprawności
stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Towarzystwa oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii.
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Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Dłużnych Papierów Wartościowych zostało sporządzone na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych
aspektach, sytuację majątkową i finansową Funduszu na dzień 31 grudnia 2003 r., wynik z operacji za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz przepływy środków pieniężnych, zgodnie
z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości, rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149, poz. 1670)
oraz jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Funduszu.
Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego
zwracamy uwagę, że Fundusz posiada dłużne papiery wartościowe z wbudowanymi instrumentami pochodnymi, które nie zostały uwzględnione w wycenie tych papierów wartościowych.
Łączny udział dłużnych papierów wartościowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi
w aktywach netto Funduszu na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił 11,60%, natomiast na dzień
zakończenia badania 13,54%. Podstawowe informacje o zawartych przez Fundusz umowach
i stosowanych zasadach wyceny w odniesieniu do powyższych papierów wartościowych przedstawiono w punkcie 3.4 „zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczania transakcji
z uczestnikami Funduszu oraz rzetelność wyceny aktywów” raportu niezależnego biegłego rewidenta.
Ponadto stwierdzamy, że List DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu zawiera informacje, o których mowa w par. 43 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, które są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Dłużnych Papierów Wartościowych.
Do sprawozdania finansowego dołączono Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

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

Warszawa, 6 kwietnia 2004 roku.
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Za KPMG Polska
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Pełnomocnik

OŚWIADCZENIE BANKU DEPOZYTARIUSZA

Bank Polska Kasa Opieki S.A., pełniąc funkcję Depozytariusza dla DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Dłużnych Papierów Wartościowych potwierdza zgodność ze stanem faktycznym danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym ww. Funduszu sporządzonym
za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku, dotyczących stanów aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających.

Sławomir Maculewicz
Dyrektor
Wydział Operacyjny
Departament Powierniczy

Małgorzata Bucka-Winiarek
Kierownik
Zespołu Wyceny Aktywów

Warszawa, 5 kwietnia 2004 roku
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużnych Papierów Wartościowych
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 r.
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Dłużnych Papierów Wartościowych, na które składa się:
1)
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje aktywa netto i kapitały
na sumę 291 916,2 tys. złotych;
2)
rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zysk z operacji w kwocie 10 147,6 tys. złotych;
3)
zestawienie zmian w aktywach netto;
4)
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20 313,1 tys. złotych;
5)
zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. o wartości 281 481,4 tys.
złotych;
6)
informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes

Joanna Sworowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Warszawa 6 kwietnia 2004 roku
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1) FUNDUSZ
Nazwa Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużnych Papierów Wartościowych.
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.

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.
Wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok,
3.
Prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat Funduszu,
4.
Transakcje terminowe
5.
Jednostki uczestnictwa,
6.
Zagraniczne tytuły uczestnictwa,
pod warunkiem, że są zbywalne.
Ponadto, lokaty Funduszu podlegają następującym ograniczeniom:
1.
Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne inne niż:
a. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu rynku regulowanym
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub na zagranicznym rynku regulowanym,
b. Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej, o ile warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, oraz gdy dopuszczenie
do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dopuszczenia do publicznego obrotu,
o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, pod warunkiem, że są one zbywalne i ich
wartość rynkowa może być ustalona w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż w Dniu Wyceny.
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2.
3.

4.

Do 5% wartości Aktywów Funduszu może być lokowana w papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu,
Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu, jeżeli łączna wartość
takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Funduszu,
Do 25% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w listy zastawne emitowane
przez jeden bank hipoteczny, przy czym suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać
80% wartości Aktywów Funduszu.

Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają lokaty Funduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i dywersyfikacji lokat zostały zawarte w art. 8 Statutu Funduszu.

2) TOWARZYSTWO
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 roku poprzednia nazwa Akcjonariusza brzmiała Deutsche
Asset Management Europe GmbH.
Kapitał akcyjny DWS Polska TFI S.A. na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Funduszu
za rok 2003 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 finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
Dniem bilansowym jest 31.12.2003 roku.
Sprawozdanie obejmuje następujące dane porównywalne:
a)
Bilans na dzień 31 grudnia 2002 roku,
b)
Rachunek Wyniku z Operacji oraz Rachunek Przepływów Pieniężnych za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2002 roku,
c)
Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okresy sprawozdawcze obejmujące lata:
2000, 2001, 2002.

36

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) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Dłużnych Papierów
Wartościowych na dzień 31 grudnia 2003 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Z 2002 r., Nr76, poz. 694
z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia
2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U.
nr 149 z 2001 r., poz.1670).

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu
1.

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 uzyskania dowodu księgowego w sposób zapewniający ich ujęcie we właściwym okresie sprawozdawczym.

2.

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.

3.

Dłużne papiery wartościowe z naliczanymi odsetkami ujmuje się w księgach rachunkowych
według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej, a wartość odsetek skumulowanych ujmuje się odrębnie jako należności Funduszu.

4.

Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe ujmuje się w cenie
nabycia wynikającej z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych i ewentualnych
dopłat lub otrzymanych przychodów pieniężnych.

5.

Jeżeli realizacja umowy, o której mowa w art.7 ust.3 ustawy – Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, jest objęta systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie zobowiązań, o którym mowa w art. 137 ust. 2 tej ustawy, to w przypadku gdy:
1) Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery będące przedmiotem tej umowy ujmuje
się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie zawarcia tej
umowy,
2) Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
zawarcia tej umowy.
Jeżeli realizacja umowy, o której mowa powyżej, nie jest objęta systemem gwarantującym
prawidłowe wykonanie zobowiązań, to w przypadku, gdy:
1) Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie
rozliczenia tej umowy
2) Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
rozliczenia tej umowy.
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W przypadku umowy, mającej za przedmiot nabycie lub zbycie praw majątkowych lub papierów wartościowych innych niż wymienione powyżej, prawa i papiery te ujmuje się
w księgach rachunkowych jak nabyte lub zbyte w dacie rozliczenia.
6.

Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych metoda odpisu dyskonta lub amortyzacji premii, najwyższej bieżącej wartości księgowej uwzględniającej odpowiednio odpis dyskonta lub amortyzację premii. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu są wyłączone
spod tej zasady.

7.

Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku zorganizowanym ujmuje się w księgach
Funduszu w dniu następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane
z prawem do dywidendy.

8.

Prawa poboru akcji notowanych na rynku zorganizowanym ujmuje się w księgach w dniu
następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane z prawem poboru.
Niewykorzystane prawa poboru są umarzane według wartości równej zeru w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa.

9.

Gdy na rynkach zagranicznych przyjęte są odmienne zasady dotyczące ustalania prawa
poboru akcji i prawa do otrzymania dywidendy od akcji, w szczególności związane z funkcjonowaniem systemu depozytowo-rozliczeniowego, prawa te ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu uzyskania dokumentu potwierdzającego istnienie oraz wartość tych
praw.

10. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień ujęcia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim rejestrze.
11. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupienia następuje zgodnie z metodą FIFO.
12. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
13. Przychody z lokat obejmują w szczególności dywidendy i inne udziały w zyskach, odsetki,
odpis dyskonta oraz dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
14. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
15. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
16. Koszty operacyjne 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 oraz amortyzację premii a także
koszty limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
17. Koszty operacyjne Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej.
W przypadku limitowanych kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane
wydatki. Płatności z tytułu limitowanych kosztów operacyjnych zmniejszają rezerwę.
Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
Od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 roku rezerwa tworzona była wyłącznie na Wynagrodzenie Towarzystwa ponieważ Towarzystwo pokrywa wszelkie koszty działalności Funduszu z wyłączeniem obciążeń nie podlegających limitowi.
18. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki.
19. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym
Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaco-
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nego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasadą opisaną
w punkcie 10.

Wycena aktywów
1.

Aktywa Funduszu będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia się,
a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według wartości rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożności.

2.

Aktywa Funduszu nie będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia
się, a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości godziwej.

3.

W Dniu Wyceny aktywa wycenia się, a zobowiązania ustala się według stanów odpowiednio aktywów i zobowiązań odpowiednio kursów, cen i wartości z dnia poprzedniego.

4.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, w którym odbywa się
sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych na rynkach regulowanych
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi papierami wartościowym.

6.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym po raz pierwszy zarejestrowano papiery wartościowe (tzw.
primary exchange podawany przez serwis informacyjny Bloomberg), a w sytuacji gdy nie
zarejestrowano obrotu lub jeżeli papiery wartościowe nie są notowane na tym rynku, rynek
na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi papierami wartościowym.

7.

Papiery wartościowe notowane na rynkach zorganizowanych wyceniane są zgodnie z kursem ogłoszonym przez rynek główny dla danego papieru w następujący sposób:
a) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych,
na których wyznaczany i ogłaszany jest kurs zamknięcia – w oparciu o ostatni kurs zamknięcia w systemie notowań ciągłych,
b) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych bez
odrębnego wyznaczania kursu zamknięcia – w oparciu o cenę średnią transakcji ważoną wolumenem obrotu z ostatniego dnia, w którym zawarto transakcję,
c) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań jednolitych –
w oparciu o ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego,

8.

Jeżeli ostatni kurs zamknięcia na danym rynku lub w danym systemie notowań nie jest dostępny lub jest dostępny, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji nie odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego, wyceniając ten papier wartościowy,
uwzględnia się ceny w najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, z tym, że uwzględnianie
wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne.

9.

Do czasu rozpoczęcia notowań papiery dopuszczone do publicznego obrotu wycenia się
według ceny nabycia.

10. Dla wyceny dłużnych papierów wartościowych przyjęto następujące zasady:
• wartość bonów skarbowych ustalana jest w stosunku do ich wartości nominalnej przy
zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta,
• dla obligacji skarbowych notowanych na rynku zorganizowanym stosowane są zasady
opisane w punkcie 7,
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•

•

•

•

wartość obligacji skarbowych nie notowanych na rynku zorganizowanym ustalana jest
w stosunku do ich wartości nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu
dyskonta lub amortyzacji premii,
wycena papierów wartościowych, będących przedmiotem transakcji typu buy-sell-back
oparta jest w każdym Dniu Wyceny na metodzie liniowego odpisu różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną nabycia papieru wartościowego,
wartość nie notowanych obligacji korporacyjnych ustala się w stosunku do ich wartości
nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta lub amortyzacji premii,
wycena notowanych na rynku zorganizowanym obligacji korporacyjnych opiera się
na zasadach opisanych w pkt. 7.

11. Kontrakty terminowe notowane na rynku zorganizowanym wycenia się według kursu określającego stan rozliczeń Funduszu i instytucji rozliczeniowej.
12. Wartość papierów wartościowych notowanych za granicą ustalana jest w każdym Dniu
Wyceny według kursu zamknięcia z ostatniego notowania na rynku głównym a w przypadku papierów wartościowych nie notowanych na giełdzie według kursów publikowanych
w tabelach finansowych zamieszczanych w specjalistycznych wydawnictwach.
13. Zagraniczne papiery wartościowe wycenia się w walucie kraju notowania lub w przypadku
papierów nie notowanych na rynku zorganizowanym – w walucie, w której papier wartościowy jest denominowany, i wykazuje się w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień określony
w punkcie 3,
14. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu są wyłączone spod tej zasady.
15. 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.

b/ Kryterium wyboru rynku
Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego dla papierów wartościowych notowanych
na giełdzie lub na zorganizowanym rynku poza giełdowym jest wolumen obrotów danym papierem wartościowym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego.

c/ Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Fundusz nie dokonał zmiany stosowanych zasad
rachunkowości.
W dniu 30 kwietnia 2003 roku dokonano zmian w Statucie Funduszu. Zmiany te nie miały wpływu na stosowane zasady rachunkowości.
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d/ Opis przyjętego kryterium podziału składników portfela lokat
Składniki portfela lokat Funduszu przedstawiono zgodnie z następującymi kryteriami podziału:
Papiery wartościowe dopuszczone i nie dopuszczone do publicznego obrotu, w tym:
Dopuszczone do publicznego obrotu w tym:
• Notowane na GPW i CETO, w tym:
Dłużne papiery wartościowe
Obligacje skarbu państwa notowane w systemie notowań ciągłych
Obligacje korporacyjne notowane w systemie notowań ciągłych
•

Notowane papiery wartościowe emitowane na rynkach państw OECD, w tym:
Obligacje korporacyjne

Nie dopuszczone do publicznego obrotu w tym:
Obligacje korporacyjne
BILANS
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)

I.

AKTYWA
1. LOKATY
PAPIERY WARTOŚCIOWE
PAPIERY WARTOŚCIOWE W CENIE NABYCIA
LOKATY, RAZEM
2. ŚRODKI PIENIĘŻNE
Rachunki bieżące
Rachunki depozytów terminowych
ŚRODKI PIENIĘŻNE, RAZEM
3. NALEŻNOŚCI
1. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
2. Odsetki
3. Pozostałe
NALEŻNOŚCI, RAZEM

AKTYWA, RAZEM
II. ZOBOWIĄZANIA
1. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
2. Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty
do roku
3. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
4. Pozostałe, w tym:
- zobowiązania wobec dostawców
- zobowiązania wobec towarzystwa
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31.12.2002

31.12.2003

354 677,9
348 204,2
354 677,9

281 481,4
282 473,9
281 481,4

136,0
24 263,0
24 399,0

552,9
3 533,0
4 085,9

88,2
7 810,5
0,0
7 898,7

1 492,0
6 563,4
0,1
8 055,5

386 975,6

293 622,8

161,7

937,9

0,9
845,3
952,2
0,1
887,1

0,2
19,8
748,7
1,1
611,4

-

zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
od osób fizycznych

65,0

136,2

1 960,1

1 706,6

385 015,5

291 916,2

304 512,7
923 976,9
-619 464,2

201 265,8
1 161 284,3
-960 018,5

V. ZAKUMULOWANE, NIEROZDYSPONOWANE
PRZYCHODY Z LOKAT NETTO

56 718,4

70 078,1

VI. ZAKUMULOWANY, NIEROZDYSPONOWANY
ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

17 741,9

20 896,3

6 042,5

-324,0

385 015,5

291 916,2

2 007 390,911
191,80

1 487 350,955
196,27

ZOBOWIĄZANIA, RAZEM
III. AKTYWA NETTO (I - II)
IV. KAPITAŁ
1. Wpłacony
2. Wypłacony

VII. WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT PONAD CENĘ
NABYCIA
VIII. KAPITAŁ I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI,
RAZEM (IV+V+VI+VII)
1. Liczba jednostek uczestnictwa
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO DŁUŻNYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
01.01.2002 –
01.01.2003 –
31.12.2002
31.12.2003
I.

PRZYCHODY Z LOKAT
1. Odsetki
2. Odpis dyskonta

19 020,5
4 291,2

23 157,1
2 543,2

PRZYCHODY Z LOKAT, RAZEM

23 311,7

25 700,3

7 188,8
2,1
10,0
375,3
126,8
22,9
1,9
2,9
18,1
15,3

10 326,7
2,2
16,8
1 240,6
562,2
192,0
156,2
4,7
31,1
29,6

2,8

1,5

7 725,9

12 340,5

0,0

0,0

IV. KOSZTY OPERACYJNE NETTO (II - III)

7 725,9

12 340,5

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I - IV)

15 585,8

13 359,8

16 850,0
35,7

3 154,3
240,1

II. KOSZTY OPERACYJNE
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa
2. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
3. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
4. Amortyzacja premii
5. Ujemne saldo różnic kursowych
6. Pozostałe, w tym:
- koszty świadczeń
- inne, zgodnie z umową
- nie podlegające limitowi, w tym:
- koszty prowadzenia rachunków bankowych
- koszty przechowywania papierów
wartościowych
KOSZTY OPERACYJNE, RAZEM
III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty)
z wyceny lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA),
RAZEM

4 775,9
1 037,4

-6 366,5
2 065,9

21 625,9

-3 212,2

VII. WYNIK Z OPERACJI (V + VI)

37 211,7

10 147,6
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostek uczestnictwa)
01.01.2000 – 01.01.2001 – 01.01.2002 – 01.01.2003 –
31.12.2000
31.12.2001
31.12.2002
31.12.2003
I.

ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO:
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
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)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
5. Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3+4)
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

78
14
21
-6

997,1
480,2
128,6
696,1
47,7
14 480,2
76 921,5

221 773,8
-144
76
91
170
172

852,2
921,5
401,8
398,9
038,9

170
15
8
5
1
15
9

398,9
063,9
490,9
065,2
507,8
063,9
445,0

152 215,7
-142
9
24
194
153

770,7
445,0
508,9
907,8
381,9

II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA:
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
1 548 684,238
951 228,003
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
993 749,915
914 578,496
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
554 934,323
36 649,507
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności
funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
2 899 218,257 3 850 446,235
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
1 778 847,620 2 693 426,098
c) saldo jednostek uczestnictwa
1 120 370,637 1 157 020,137
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194
37
15
16
4
37
152

907,8
211,7
585,8
850,0
775,9
211,7
896,0

380 261,8
-227
152
190
385
288

365,8
896,0
107,7
015,5
680,8

385
10
13
3
-6
10
-103

015,5
147,6
359,8
154,3
366,5
147,6
246,9

237 307,4
-340
-103
-93
291
419

554,3
246,9
099,3
916,2
064,5

2 087 751,834 1 216 689,205
1 237 381,060 1 736 729,161
850 370,774 -520 039,956

5 938 198,069 7 154 887,274
3 930 807,158 5 667 536,319
2 007 390,911 1 487 350,955

III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA
1) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego
okresu sprawozdawczego
2) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec okresu
sprawozdawczego
3) procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
w okresie sprawozdawczym
4) maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
zł
data wyceny
minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
zł
data wyceny
5) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej
wyceny w okresie sprawozdawczym:
zł
data wyceny

139,71 zł

152,09 zł

168,46 zł

191,80 zł

152,09 zł

168,46 zł

191,80 zł

196,27 zł

8,86%

10,76%

13,85%

2,33%

152,49 zł
05.12.2000

168,47 zł
31.12.2001

191,57 zł
31.12.2002

199,06 zł
26.06.2003

139,68 zł
03.01.2000

150,85 zł
12.06.2001

168,55 zł
01.01.2002

191,78 zł
06.01.2003

151,94 zł
29.12.2000

168,47 zł
31.12.2001

191,57 zł
31.12.2002

196,42 zł
31.12.2003

IV. PROCENTOWY UDZIAŁ W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW I AKTYWÓW NETTO KOSZTÓW OPERACYJNYCH, W TYM:
W ŚREDNICH AKTYWACH
a) rzeczywisty udział limitowanych kosztów operacyjnych netto
1,41%
2,20%
2,47%
(w stosunku rocznym)
b) rzeczywisty udział limitowanego wynagrodzenia towarzystwa
(w stosunku rocznym)
1,22%
1,85%
2,47%
W ŚREDNICH AKTYWACH NETTO
a) rzeczywisty udział limitowanych kosztów operacyjnych netto
(w stosunku rocznym)
1,45%
2,22%
2,49%
b) rzeczywisty udział limitowanego wynagrodzenia towarzystwa
(w stosunku rocznym)
1,25%
1,87%
2,49%
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2,45%
2,45%

2,47%
2,47%

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO DŁUŻNYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach złotych)
01.01.2002 –
01.01.2003 –
31.12.2002
31.12.2003
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)
I.

-141 594,3

Wpływy
1) Z tytułu posiadanych lokat
2) Z tytułu zbycia składników lokat
3) Pozostałe

4 690
15
4 672
1

II. Wydatki
1) Z tytułu nabycia składników lokat
2) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla
towarzystwa
3) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla
podmiotów prowadzących dystrybucję
4) Z tytułu opłat
- dla depozytariusza
- za zezwolenia
5) Pozostałe
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)
I.

84 422,8

173,4
858,7
988,9
325,8

7 808 562,6
22 553,5
7 785 323,0
686,2

4 831 767,7
4 824 914,8

7 724 139,8
7 713 433,7

6 786,3

10 528,6

1,9
44,0
44,0
0,0
20,7

139,5
2,2
0,0
2,2
35,8

153 863,1

-104 735,9

Wpływy
1) Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa
2) Z tytułu zaciągniętych kredytów
3) Pozostałe

403 343,3
380 934,9
21 673,4
735,0

273
235
35
2

II. Wydatki
1) Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa
2) Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
3) Odsetki
4) Pozostałe

249 480,2
227 204,1
21 673,4
10,3
592,4

378 328,4
339 778,1
35 855,0
17,5
2 677,8

C. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+B)

12 268,8

-20 313,1

D. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

12 130,2

24 399,0

E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+C)
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

24 399,0
0,0

4 085,9
0,0
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592,5
062,1
855,0
675,4

ZESTAWIENIE LOKAT
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO DŁUŻNYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
WG STANU NA DZIEN 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE NOTOWANE NA RYNKU REGULOWANYM
OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA NOTOWANE
Seria

PS0205
termin wykupu 12.02.2005 r.
odsetki naliczone od obligacji wg
centowej 8,50%
PS0605
termin wykupu 12.06.2005 r.
odsetki naliczone od obligacji wg
centowej 8,50%
PS1005
termin wykupu 12.10.2005 r.
odsetki naliczone od obligacji wg
centowej 8,50%
PS0506
termin wykupu 12.05.2006 r.
odsetki naliczone od obligacji wg
centowej 8,50%
PS1106
termin wykupu 12.11.2006 r.
odsetki naliczone od obligacji wg
centowej 8,50%
PS0507
termin wykupu 12.05.2007 r.
odsetki naliczone od obligacji wg
centowej 8,50%
PS0608
termin wykupu 24.06.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg
centowej 5,75%
DS1109
termin wykupu 24.11.2009 r.
odsetki naliczone od obligacji wg
centowej 6,00%
DS1110
termin wykupu 24.11.2010 r.
odsetki naliczone od obligacji wg
centowej 6,00%

Udział
w
aktywach

5 000,0

Wartość
rynkowa
na dzień
31.12.2003
4 990,0
5 136,2

10 000,0

10 617,8

374,9
10 335,0

0,13%
3,52%

25 000,0

26 955,6

469,1
25 937,5

0,16%
8,83%

10 000,0

10 888,0

464,5
10 460,0

0,16%
3,56%

19 010,0

20 609,1

541,1
19 979,5

0,18%
6,80%

14 010,0

15 317,1

216,3
14 808,6

0,08%
5,04%

13 000,0

12 624,1

758,1
12 541,8

0,26%
4,28%

5 000,0

5 168,4

388,1
4 850,0

0,13%
1,65%

10 010,0

9 845,0

30,4
9 644,6

0,01%
3,29%

60,7

0,02%

Wartość
nominalna

Wartość
w cenie
nabycia

1,75%

stopy pro-

stopy pro-

stopy pro-

stopy pro-

stopy pro-

stopy pro-

stopy pro-

stopy pro-

stopy pro-
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WS0922
termin wykupu 23.09.2022 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5,75%
Obligacje zero-kuponowe
Seria

OK0405
termin wykupu 12.04.2005 r.
Obligacje Skarbu Państwa (bez odsetek),
razem
Obligacje Skarbu Państwa (z odsetkami),
razem
Odsetki naliczone od obligacji Skarbu Państwa, razem

10,0

Wartość
nominalna

11 000,0

122 040,0

9,8

9,2

0,00%

0,2

0,00%

Wartość
rynkowa
na dzień
31.12.2003
9 956,8
10 219,0

Udział
w
aktywach

Wartość
w cenie
nabycia

126 981,7

3,48%

123 921,4

42,20%

127 224,8

43,33%

3 303,4

1,13%

OBLIGACJE KORPORACYJNE
OBLIGACJE KORPORACYJNE NOTOWANE NA RYNKU REGULOWANYM
Wartość
Wartość
Wartość
nominalna
w cenie
rynkowa
nabycia
na dzień
31.12.2003
COMARCH SERIA A
3 300,0
3 309,9
3 960,0
termin wykupu 12.04.2007 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy pro54,2
centowej 7,50%
nazwa emitenta - ComArch S.A.
siedziba emitenta - Kraków, Polska
Obligacje korporacyjne (bez odsetek), razem
3 300,0
3 309,9
3 960,0
Obligacje korporacyjne (z odsetkami), razem
4 014,2
odsetki naliczone od obligacji korporacyj54,2
nych, razem

Udział
w
aktywach
1,35%

0,02%

1,35%
1,37%
0,02%

OBLIGACJE ZAGRANICZNE EMITOWANE NA RYNKACH PAŃSTW OECD DOPUSZCZONE
DO PUBLICZNEGO OBROTU
Udział
Wartość
Wartość
Wartość
księgowa
w
nominalna
w cenie
na dzień
aktywach
nabycia
31.12.2003
ABN AMRO BANK NV
termin wykupu 25.03.2006 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6,75%
nazwa emitenta - ABN AMRO Bank N.V.
siedziba emitenta - Amsterdam, Holandia
ASSET REPACKING TRUST BV SERIES 80
termin wykupu 10.12.2008 r.

6 000,0

10 000,0
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6 000,0

10 000,0

6 000,0

2,04%

2,3

0,00%

10 000,0

3,41%

odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6,89%
nazwa emitenta - Asset Repackaging Trust
B.V.
siedziba emitenta - Amsterdam, Holandia
AAREAL BANK AG
termin wykupu 26.03.2010 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 8,50%
nazwa emitenta - Aareal Bank AG
siedziba emitenta - Berlin, Niemcy
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
termin wykupu 15.10.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5,78%
nazwa emitenta - Caixa Geral de Depositos
S.A.
siedziba emitenta - Paryż, Francja
CCCI INVERSE FLOATER
termin wykupu 30.10.2006 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 11,12%
nazwa emitenta - Caisse Centrale du Credit
Immobilier de France
siedziba emitenta - Paryż, Francja
CLASS LTD 117
termin wykupu 25.11.2011 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 3.06%
nazwa emitenta - Credit Linked Structured
Securities Ltd
siedziba emitenta - Jersey, the Channel
Islands
CORONETS LTD 13
termin wykupu 16.07.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5.84%
nazwa emitenta - Coronets Limited
siedziba emitenta - Grand Cayman, Cayman
Islands
CREST LTD. SERIES 9
termin wykupu 10.12.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6,89%
nazwa emitenta - Czech Repackaged Euro
Securities Transactions
siedziba emitenta - Gibraltar

3 500,0

5 000,0

12 000,0

21 100,0

6 500,0

5 000,0
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3 909,5

5 000,0

14 302,9

21 100,0

6 500,0

5 000,0

39,7

0,01%

3 743,6

1,28%

227,6

0,07%

5 000,0

1,70%

60,9

0,02%

13 853,1

4,72%

226,7

0,08%

21 100,0

7,19%

63,7

0,02%

6 500,0

2,21%

79,0

0,03%

5 000,0

1,70%

19,8

0,01%

DEXIA HYPOBANK BERLIN AG
termin wykupu 22.09.2013 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 10,50%
nazwa emitenta - Dexia Hypothekenbank
Berlin AG
siedziba emitenta - Berlin, Niemcy
EARLS EIGHT LTD #1
termin wykupu 09.04.2012 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.25%
nazwa emitenta - Earls Eight Limited
siedziba emitenta - Grand Cayman, Cayman
Islands
FORD CREDIT AUSTRALIA
termin wykupu 04.04.2006 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6,75%
nazwa emitenta - Ford Credit Australia Limited
siedziba emitenta - Victoria, Australia
GMAC AUSTRALIA
termin wykupu 07.02.2005 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 10,00%
nazwa emitenta - GMAC, Australia (Finance) Limited
siedziba emitenta - Melbourne, Australia
GMAC CANADA
termin wykupu 06.04.2005 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 12,25%
nazwa emitenta - General Motors Acceptance Corporation of Canada, Limited
siedziba emitenta - Toronta, Canada
LANDESBANK HESSEN
termin wykupu 09.07.2012 r.
Obligacja zero-kuponowa
nazwa emitenta - Landesbank HessenThuringen Girozentrale
siedziba emitenta - Stuttgart, Niemcy
SNS BANK NEDERLAND
termin wykupu 26.05.2013 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5,75%
nazwa emitenta - SNS Bank N.V.
siedziba emitenta - Utrecht, Holandia
Obligacje zagraniczne (bez odsetek), razem
Obligacje zagraniczne (z odsetkami), razem
Odsetki naliczone od obligacji
zagranicznych, razem

10 000,0

3 500,0

5 000,0

2 000,0

4 176,0

10 000,0

3 500,0

5 074,9

2 069,0

4 518,4

10 000,0

3,41%

25,8

0,01%

3 500,0

1,19%

49,7

0,02%

5 052,0

1,72%

370,2

0,13%

2 054,0

0,70%

179,2

0,06%

4 357,4

1,48%

376,0

0,13%

10 000,0

4 985,0

5 789,0

1,97%

5 000,0

5 000,0

5 000,0

1,70%

172,5

0,06%

106 949,1
108 842,2

36,42%
37,07%

1 893,1

0,65%

108 776,0
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106 959,7

OBLIGACJE ZAGRANICZNE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU (W TYS. PLN)
Udział
Wartość
Wartość
Wartość
w
rynkowa
nominalna
w cenie
aktywach
na dzień
nabycia
31.12.2003
W TYS. PLN
WG KURSU EURO OBOWIĄZUJĄCEGO W DNIU 31.12.2003 - TABELA KURSÓW
NR 253/A/NBP/2003
REPUBLIC OF ITALY BTP BUONI
POLIENNALI DEL TES
18 868,0
18 291,0
20 109,5
6,85%
termin wykupu 01.05.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5.00%
154,7
0,05%
Obligacje zagraniczne (bez odsetek), razem
18 868,0
18 291,0
20 109,5
6,85%
Obligacje zagraniczne (z odsetkami), razem
20 264,2
6,90%
Odsetki naliczone od obligacji zagranicz154,7
0,05%
nych, razem
OBLIGACJE ZAGRANICZNE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU (W TYS. EURO)
Wartość
Wartość
Wartość
nominalna
w cenie
rynkowa
nabycia
na dzień
W TYS. EURO
31.12.2003
REPUBLIC OF ITALY BTP BUONI
4 000,0
4 346,4
4 263,2
POLIENNALI DEL TES
termin wykupu 01.05.2008r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5.00%
32,8
Obligacje zagraniczne (bez odsetek), razem
4 000,0
4 346,4
4 263,2
Obligacje zagraniczne (z odsetkami), razem
4 296,0
Odsetki naliczone od obligacji zagranicznych, razem
32,8
PAPIERY WARTOŚCIOWE NIE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
OBLIGACJE KORPORACYJNE
Wartość
nominalna

IKEA POLSKA 12/05/06
termin wykupu 12.05.2006 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 13,50%
COMPUTERLAND
termin wykupu 21.05.2006 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 8,50%
Obligacje korporacyjne nie notowane
(bez odsetek), razem

12 500,0

8 800,0

21 300,0
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Wartość
w cenie
nabycia

Wartość
księgowa
na dzień
31.12.2003
15 072,5
14 527,4

Udział
w
aktywach

1 074,3
12 014,0

0,36%
4,09%

83,8

0,03%

26 541,4

9,04%

11 859,1

26 931,6

4,95%

Obligacje korporacyjne nie notowane
(z odsetkami), razem
Odsetki naliczone od obligacji korporacyjnych, razem
PAPIERY WARTOŚCIOWE (BEZ ODSETEK),
RAZEM

282 473,9

PAPIERY WARTOŚCIOWE (Z ODSETKAMI),
RAZEM
ODSETKI NALICZONE OD
WARTOŚCIOWYCH, RAZEM

27 699,5

9,43%

1 158,1

0,39%

281 481,4

95,86%

288 044,9

98,10%

6 563,5

2,23%

PAPIERÓW
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ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE LOKAT
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
PORÓWNANIE Z POPRZEDNIMI OKRESAMI SPRAWOZDAWCZYMI
(w tysiącach zł)

Papiery wartościowe
Obligacje Skarbu Państwa
bez odsetek
z odsetkami
Obligacje korporacyjne
bez odsetek
z odsetkami
Bony skarbowe
Papiery zagraniczne
bez odsetek
z odsetkami
Papiery wartościowe
bez odsetek, razem
Papiery wartościowe
z odsetkami, razem

Wartość
rynkowa

31.12.2000 r.
Udział
w
aktywach

Wartość
rynkowa

31.12.2001 r.
Udział
w
aktywach

Wartość
rynkowa

31.12.2002 r.
Udział
w
aktywach

Wartość
rynkowa

31.12.2003 r.
Udział
w
aktywach

11 335,5
13 667,9

6,62%
7,98%

67 275,0
68 539,9

34,42%
35,07%

134 899,2
138 000,9

34,87%
35,66%

123 921,4
127 224,8

42,20%
43,33%

0,0
0,0
73 575,8

0,00%
0,00%
42,96%

14 339,8
14 731,5
45 576,8

7,34%
7,54%
23,32%

22 950,9
23 649,3
68 785,6

5,93%
6,10%
17,77%

30 501,4
31 713,7
0,0

10,39%
10,80%
0,00%

56 586,3
56 586,3

33,04%
33,04%

52 970,7
54 227,3

27,10%
27,74%

128 042,2
132 052,6

33,07%
34,12%

127 058,6
129 106,4

43,27%
43,97%

141 497,6

82,62%

180 162,3

92,18%

354 677,9

91,64%

281 481,4

95,86%

143 830,0

83,98%

183 075,5

93,67%

362 488,4

93,65%

288 044,9

98,10%
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

1.

Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1)

Walutowa struktura aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa Funduszu, w tym środki pieniężne wyrażone są w złotych polskich.
W okresie sprawozdawczym DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużnych Papierów Wartościowych dokonał lokat w zagraniczne papiery wartościowe nominowane w EUR
i HUF.
Na dzień bilansowy w księgach Funduszu zaewidencjonowane były następujące pozycje:
• Wartość księgowa euroobligacji nominowanych w EUR znajdujących się w portfelu
Funduszu wynosiła 4 263,2 tys. EUR (po przeliczeniu na walutę polską 20 109,5 tys.
PLN).
•

2)

Wartość odsetek należnych od euroobligacji nominowanych w EUR wynosiła 32,8 tys.
EUR (po przeliczeniu na walutę polską 154,7 tys. PLN).

Kredyty i pożyczki pieniężne zaciągnięte przez Fundusz
Fundusz podpisał z Bankiem PEKAO S.A. umowę kredytowania w ciężar rachunku bieżącego do kwoty 40 mln. PLN na okres 1 roku oprocentowanego w skali roku stawką
WIBOR1M + 1,5%.
Koszty obsługi kredytu do 31 grudnia 2003 roku wyniosły 16,8 tys. PLN.
Informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez Fundusz kredytach w kwocie stanowiącej, na dzień wykorzystania, więcej niż 1% wartości aktywów:
a) nazwa banku

Bank PEKAO S.A.

b) kwota kredytu

11 134,7 tys. PLN –2,75% aktywów

c) kredyt spłacono w pełnej wysokości
d) warunki oprocentowania

7,58%

e) termin spłaty

17/02/03 r

f)

brak ustanowionych zabezpieczeń

a) nazwa banku

Bank PEKAO S.A.

b) kwota kredytu

11 545,7tys. PLN –2,82% aktywów

c) kredyt spłacono w pełnej wysokości
d) warunki oprocentowania

7,32%

e) termin spłaty

27/02/03 r

f)

brak ustanowionych zabezpieczeń
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a) nazwa banku

Bank PEKAO S.A.

b) kwota kredytu

4 499,1 tys. PLN –1,32% aktywów

c) kredyt spłacono w pełnej wysokości
d) warunki oprocentowania

6,8%

e) termin spłaty

17/10/03 r

f)

brak ustanowionych zabezpieczeń

a) nazwa banku

Bank PEKAO S.A.

b) kwota kredytu

5 490,7 tys. PLN –1,52% aktywów

c) kredyt spłacono w pełnej wysokości
d) warunki oprocentowania

7,14%

e) termin spłaty

23/10/03 r

f)

3)

brak ustanowionych zabezpieczeń

Kredyty i pożyczki pieniężne udzielone przez Fundusz
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielił pożyczek pieniężnych.

4)

Podział kosztów pokrywanych przez Towarzystwo
Zgodnie z art. 10 Statutu Towarzystwo ma obowiązek pokrycia z własnych środków
wszystkich kosztów i wydatków związanych z działalnością Funduszu za wyjątkiem:
a) prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie
rachunków bankowych,
b) prowizji i opłat związanych z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych
i praw majątkowych,
c) podatków i innych opłat wymaganych przez organy państwowe i samorządowe, w tym
opłat za zezwolenia oraz rejestracje.
We wskazanym okresie Towarzystwo pokryło wszystkie koszty działalności Funduszu.

5)

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
1 stycznia –
31 grudnia 2002 r.

1 stycznia –
31 grudnia 2003 r.

16 850,0 tys. PLN

3 154,3 tys. PLN

16 850,0 tys. PLN

3 154,3 tys. PLN

Zysk / strata zrealizowana ze zbycia lokat w tym:
ze zbycia dłużnych
papierów wartościowych

6)

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
1 stycznia –
31 grudnia 2002 r.

1 stycznia –
31 grudnia 2003 r.

4 775,9 tys. PLN

-6 366,5 tys. PLN

4 775,9 tys. PLN

-6 366,5 tys. PLN

Wzrost / spadek niezrealizowanego zysku / straty z wyceny
lokat
z wyceny dłużnych
papierów wartościowych
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7)

Podatki i opłaty
Podatki
Dochody Funduszu są zwolnione z opodatkowania na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 10 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (do tychże funduszy zalicza się Fundusz) jest pobierany podatek dochodowy.
W związku Fundusz jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.
Jednostki uczestnictwa Funduszu nie są indywidualnie oznaczane, tak, więc nie jest możliwa ich indywidualna identyfikacja, w związku, z czym zgodnie z art. 30 ust. 1 c przedmiotowej ustawy przyjmuje się, iż Fundusz odkupuje kolejno jednostki uczestnictwa począwszy
od nabytych najwcześniej (metoda FIFO).
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym stawka podatku wynosiła 20%.
W okresie sprawozdawczym Fundusz odprowadził do Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 2 336,5 tys. PLN.

Opłaty
Z tytułu zawartych transakcji giełdowych w okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu nie została wypłacona prowizja maklerska.
Fundusz organizuje i nadzoruje system dystrybucji jednostek uczestnictwa.
Z tego tytułu z kwoty wpłaconej przez Klienta potrącana jest opłata manipulacyjna, przeznaczona na wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa. W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz pobrał opłatę manipulacyjna w wysokości
338,8 tys. PLN.
Fundusz pokrył nielimitowane koszty operacyjne swojej działalności (w tym koszty obsługi
kredytu) w wysokości 54,8 tys. PLN.

8)

Informacje o dystrybucji dochodów Funduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu, w okresie sprawozdawczym Fundusz nie wypłacał uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Funduszu bez wykupu jednostek uczestnictwa.

9)

Informacje o Transakcjach na papierach wartościowych wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie
a/ zakres i charakter nabywania instrumentu
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz zawarł transakcje terminowe typu Forward
- sprzedaży EUR.
Na dzień sprawozdawczy Fundusz nie posiadał otwartej pozycji walutowej w transakcjach terminowych FORWARD:
b/ przyjęte zasady rachunkowości
Transakcje terminowe typu Forward wyceniane są w każdym dniu wyceny od dnia
otwarcia pozycji do dnia jej zamknięcia lub wygaśnięcia kontraktu uwzględniając warun-
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ki transakcji. Transakcje terminowe typu Forward wyceniane są w oparciu o wycenę
wartości godziwej liczoną na podstawie kursu spot i stawek WIBOR oraz EURIBOR.
c/ cel nabywania instrumentu:
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz zawarł transakcje terminowe typu Forward
sprzedaży waluty EUR w celu zabezpieczenia wartości godziwej dłużnych papierów wartościowych denominowanych w EUR przed zmianami spowodowanymi spadkiem cen
EUR.
d/ kwota (wielkość) będąca podstawą obliczania przyszłych płatności oraz przyjęte zasady
rachunkowości:
Kwota będąca podstawą przyszłych płatności jest równa wartości nominalnej transakcji
Forward.
e/ suma i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych:
Suma płatności przy rozliczeniu transakcji terminowej typu Forward jest równa
co do wartości różnicy pomiędzy ceną zawarcia transakcji i ceną zamknięcia bądź wygaśnięcia transakcji.
f/

termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu:
Termin wygaśnięcia transakcji typu Forward określony jest w Warunkach Transakcji.
Transakcje terminowe typu Forward wyceniane są w każdym dniu wyceny od dnia
otwarcia pozycji do dnia jej zamknięcia lub wygaśnięcia kontraktu.

g/ możliwość wcześniejszego rozliczenia – okres lub dzień – jeśli istnieją:
Transakcja terminowa typu Forward może zostać zamknięta w każdym Dniu Wyceny
poprzez zawarcie transakcji odwrotnej o tym samym terminie wygaśnięcia.
h/ cena lub przedział cen realizacji instrumentu:
Transakcje terminowe typu Forward są otwierane i zamykane w oparciu o notowania
na rynku międzybankowym.
i/

możliwość wymiany lub zamiany na inny składnik pasywów lub aktywów:
Transakcja terminowa typu Forward może zostać również rozliczona poprzez dostawę
waluty w dniu wygaśnięcia kontraktu. W takim przypadku Fundusz ma zobowiązanie
dostarczenia waluty wskazanej w Warunkach Transakcji.

j/

ustalona stopa lub kwota odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz termin
płatności:
Nie dotyczy transakcji terminowych typu Forward.

k/ dodatkowe zabezpieczenia związane z instrumentami:
Brak
l/

inne warunki towarzyszące instrumentowi:
Brak

m/ rodzaj ryzyka związanego z instrumentem:
Transakcje terminowe typu Forward związane są z ryzykiem zmian cen rynkowych waluty oraz ryzykiem kredytowym kontrpartnera tj. Banku, z którym zawarto transakcję.
n/ suma istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
Suma istniejących zobowiązań Funduszu z tytułu zajętych pozycji w papierach wartościowych, innych prawach pochodnych od praw majątkowych będących przedmiotem
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lokat oraz transakcji terminowych na dzień 31 grudnia 2003 roku była równa 0,0 tys.
PLN.

2.

Informacje o:

1)

Łącznej wartości wynagrodzeń i nagród obciążających Fundusz
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie wypłacał (w pieniądzu i w naturze) wynagrodzeń i nagród osobom zarządzającym i nadzorującym.

2)

Wartości nie spłaconych zaliczek, pożyczek, kredytów, gwarancji i poręczeń
Na dzień bilansowy Fundusz nie posiadał nie spłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek;
udzielonych podmiotom gwarancji i poręczeń lub innych zawartych umów.

3)

Informacje o lokowaniu aktywów w nieruchomości.
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie lokował swoich środków w nieruchomości.

4)

Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych
w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.
W okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.

5)

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,
a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Po zakończeniu okresu sprawozdawczym nie wystąpiły takie zdarzenie, które nie zostały
ujęte w sprawozdaniu finansowym.

6)

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym i 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.

7)

Dokonane korekty błędów podstawowych
W okresie objętym sprawozdaniem nie zarejestrowano pojawienia się błędów podstawowych.
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Sprawozdanie finansowe
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Akcji

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Akcjonariusza DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26, na które składa
się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje aktywa netto i kapitały
na sumę 188.320,3 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji za rok obrotowy kończący się tego
dnia wykazujący zysk z operacji w kwocie 43.823,2 tys. złotych, zestawienie zmian w aktywach
netto, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia, wykazujący
zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.425,4 tys. złotych, zestawienie lokat
według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. o wartości 179.671,4 tys. złotych oraz informacja
dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje
i objaśnienia.
Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego
sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę
jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu biegłego
rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Przepisy te wymagają,
aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę poprawności
stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Towarzystwa oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii.
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Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Akcji zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową
i finansową Funduszu na dzień 31 grudnia 2003 r., wynik z operacji za rok obrotowy kończący
się tego dnia oraz przepływy środków pieniężnych, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149, poz. 1670) oraz jest zgodne z wpływającymi
na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Funduszu.
Ponadto stwierdzamy, że List DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu zawiera informacje, o których mowa w par. 43 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, które są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji.
Do sprawozdania finansowego dołączono Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

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

Warszawa, 6 kwietnia 2004 roku.
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Za KPMG Polska
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Pełnomocnik

OŚWIADCZENIE BANKU DEPOZYTARIUSZA

Bank Polska Kasa Opieki S.A., pełniąc funkcję Depozytariusza dla DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji potwierdza zgodność ze stanem faktycznym danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym ww. Funduszu sporządzonym za okres od 01.01.2003
do 31.12.2003 roku, dotyczących stanów aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych
i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających.

Sławomir Maculewicz
Dyrektor
Wydział Operacyjny
Departament Powierniczy

Małgorzata Bucka-Winiarek
Kierownik
Zespołu Wyceny Aktywów

Warszawa, 5 kwietnia 2004 roku
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 r.
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Akcji, na które składa się:
1)
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje aktywa netto i kapitały
2)
na sumę 188 320,3 tys. złotych;
3)
rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zysk z operacji w kwocie 43 823,2 tys. złotych;
4)
zestawienie zmian w aktywach netto;
5)
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 425,4 tys. złotych;
6)
zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. o wartości 179 671,4 tys.
złotych;
7)
informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes

Joanna Sworowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Warszawa 6 kwietnia 2004 roku
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
OTWARTEGO AKCJI
1) FUNDUSZ
Nazwa Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji.
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.

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, 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.
Wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok,
3.
Prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat Funduszu,
4.
Transakcje terminowe
5.
Jednostki uczestnictwa,
6.
Zagraniczne tytuły uczestnictwa,
pod warunkiem, że są zbywalne.
Ponadto, lokaty Funduszu podlegają następującym ograniczeniom:
1.
Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe
i wierzytelności pieniężne inne niż:
a. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu rynku regulowanym
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub na zagranicznym rynku regulowanym,
b. Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie
pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej, o ile warunki emisji lub pierwszej oferty
publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, oraz gdy dopuszczenie
do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dopuszczenia
do publicznego obrotu,
o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, pod warunkiem, że są one zbywalne
i ich wartość rynkowa może być ustalona w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż
w Dniu Wyceny.
2.

Do 5% wartości Aktywów Funduszu może być lokowana w papiery wartościowe
wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu,
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3.

4.

5.

Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe
wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu, jeżeli łączna
wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Funduszu,
Do 25% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w listy zastawne emitowane
przez jeden bank hipoteczny, przy czym suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać
80% wartości Aktywów Funduszu,
Zgodnie ze Statutem Funduszu udział akcji w Aktywach Funduszu winien zawierać się
w przedziale od 40% do 100%. Okresowo, w sytuacjach wystąpienia załamania gospodarki
lub rynków finansowych lub kapitałowych, udział akcji w Aktywach Funduszu może być
niższy niż wskazany powyżej.
Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają lokaty Funduszu oraz
zasady polityki inwestycyjnej i dywersyfikacji lokat zostały zawarte w art. 8 Statutu Funduszu.

2) TOWARZYSTWO
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 sprawozdania finansowego Funduszu
za rok 2003 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 finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
Dniem bilansowym jest 31.12.2003 roku.
Sprawozdanie obejmuje następujące dane porównywalne:
a)
Bilans na dzień 31 grudnia 2002 roku,
b)
Rachunek Wyniku z Operacji oraz Rachunek Przepływów Pieniężnych za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2002 roku,
c)
Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okresy sprawozdawcze obejmujące lata:
2000, 2001, 2002.
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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) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji na dzień
31 grudnia 2003 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149 z 2001 r., poz.1670).

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu
1.

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 uzyskania dowodu księgowego
w sposób zapewniający ich ujęcie we właściwym okresie sprawozdawczym.

2.

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.

3.

Dłużne papiery wartościowe z naliczanymi odsetkami ujmuje się w księgach rachunkowych
według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej, a wartość odsetek
skumulowanych ujmuje się odrębnie jako należności Funduszu.

4.

Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe ujmuje się w cenie
nabycia wynikającej z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych i ewentualnych
dopłat lub otrzymanych przychodów pieniężnych.

5.

Jeżeli realizacja umowy, o której mowa w art.7 ust.3 ustawy – Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, jest objęta systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie
zobowiązań, o którym mowa w art. 137 ust. 2 tej ustawy, to w przypadku gdy:
1) Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery będące przedmiotem tej umowy ujmuje
się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie zawarcia tej
umowy,
2) Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
zawarcia tej umowy.
Jeżeli realizacja umowy, o której mowa powyżej, nie jest objęta systemem gwarantującym
prawidłowe wykonanie zobowiązań, to w przypadku, gdy:
1) Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie
rozliczenia tej umowy
2) Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
rozliczenia tej umowy.

65

W przypadku umowy, mającej za przedmiot nabycie lub zbycie praw majątkowych lub papierów wartościowych innych niż wymienione powyżej, prawa i papiery te ujmuje się
w księgach rachunkowych jak nabyte lub zbyte w dacie rozliczenia.
6.

Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego
składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych metoda odpisu dyskonta lub
amortyzacji premii, najwyższej bieżącej wartości księgowej uwzględniającej odpowiednio
odpis dyskonta lub amortyzację premii. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu
są wyłączone spod tej zasady.

7.

Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku zorganizowanym ujmuje się w księgach
Funduszu w dniu następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane
z prawem do dywidendy.

8.

Prawa poboru akcji notowanych na rynku zorganizowanym ujmuje się w księgach w dniu
następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane z prawem poboru.
Niewykorzystane prawa poboru są umarzane według wartości równej zeru w dniu
następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa.

9.

Gdy na rynkach zagranicznych przyjęte są odmienne zasady dotyczące ustalania prawa
poboru akcji i prawa do otrzymania dywidendy od akcji, w szczególności związane
z funkcjonowaniem systemu depozytowo-rozliczeniowego, prawa te ujmuje się w księgach
rachunkowych w dniu uzyskania dokumentu potwierdzającego istnienie oraz wartość tych
praw.

10. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień ujęcia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim rejestrze.
11. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupienia wyliczany jest zgodnie
z metodą FIFO.
12. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
13. Przychody z lokat obejmują w szczególności dywidendy i inne udziały w zyskach, odsetki,
odpis dyskonta oraz dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną
środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
14. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
15. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
16. Koszty operacyjne 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 oraz amortyzację premii
a także koszty limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
17. Koszty operacyjne Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej.
W przypadku limitowanych kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane
wydatki. Płatności z tytułu limitowanych kosztów operacyjnych zmniejszają rezerwę.
Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
Od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 roku rezerwa tworzona była wyłącznie na
Wynagrodzenie Towarzystwa ponieważ Towarzystwo pokrywa wszelkie koszty działalności
Funduszu z wyłączeniem obciążeń nie podlegających limitowi.
18. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają
rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki.
19. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym
Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału
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wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasadą opisaną
w punkcie 10.

Wycena aktywów
1.

Aktywa Funduszu będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia się,
a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożności.

2.

Aktywa Funduszu nie będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia
się, a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości godziwej.

3.

W Dniu Wyceny aktywa wycenia się, a zobowiązania ustala się według stanów
odpowiednio aktywów i zobowiązań odpowiednio kursów, cen i wartości z dnia
poprzedniego.

4.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, w którym odbywa się
sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych na rynkach regulowanych
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym w ciągu ostatniego miesiąca
kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi papierami
wartościowym.

6.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym po raz pierwszy zarejestrowano papiery
wartościowe (tzw. primary exchange podawany przez serwis informacyjny Bloomberg),
a w sytuacji gdy nie zarejestrowano obrotu lub jeżeli papiery wartościowe nie są notowane
na tym rynku, rynek na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano
największy średni wolumen obrotu tymi papierami wartościowym.

7.

Papiery wartościowe notowane na rynkach zorganizowanych wyceniane są zgodnie
z kursem ogłoszonym przez rynek główny dla danego papieru w następujący sposób:
a) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych,
na których wyznaczany i ogłaszany jest kurs zamknięcia – w oparciu o ostatni kurs
zamknięcia w systemie notowań ciągłych,
b) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych bez
odrębnego wyznaczania kursu zamknięcia – w oparciu o cenę średnią transakcji
ważoną wolumenem obrotu z ostatniego dnia, w którym zawarto transakcję,
c) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań jednolitych –
w oparciu o ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego,

8.

Jeżeli ostatni kurs zamknięcia na danym rynku lub w danym systemie notowań nie jest
dostępny lub jest dostępny, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji nie
odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego, wyceniając ten papier
wartościowy, uwzględnia się ceny w najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, z tym,
że uwzględnianie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne.

9.

Do czasu rozpoczęcia notowań papiery dopuszczone do publicznego obrotu wycenia się
według ceny nabycia.

10. Dla wyceny dłużnych papierów wartościowych przyjęto następujące zasady:
•
•

wartość bonów skarbowych ustalana jest w stosunku do ich wartości nominalnej przy
zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta,
dla obligacji skarbowych notowanych na rynku zorganizowanym stosowane są zasady
opisane w punkcie 7,
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•

•

•
•

wartość obligacji skarbowych nie notowanych na rynku zorganizowanym ustalana jest
w stosunku do ich wartości nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu
dyskonta lub amortyzacji premii,
wycena papierów wartościowych, będących przedmiotem transakcji typu buy-sell-back
oparta jest w każdym Dniu Wyceny na metodzie liniowego odpisu różnicy pomiędzy ceną
odkupu a ceną nabycia papieru wartościowego,
wartość nie notowanych obligacji korporacyjnych ustala się w stosunku do ich wartości
nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta lub amortyzacji premii,
wycena notowanych na rynku zorganizowanym obligacji korporacyjnych opiera się
na zasadach opisanych w pkt. 7.

11. Kontrakty terminowe notowane na rynku zorganizowanym wycenia się według kursu
określającego stan rozliczeń Funduszu i instytucji rozliczeniowej.
12. Wartość papierów wartościowych notowanych za granicą ustalana jest w każdym Dniu
Wyceny według kursu zamknięcia z ostatniego notowania na rynku głównym
a w przypadku papierów wartościowych nie notowanych na giełdzie według kursów
publikowanych w tabelach finansowych zamieszczanych w specjalistycznych
wydawnictwach.
13. Zagraniczne papiery wartościowe wycenia się w walucie kraju notowania lub w przypadku
papierów nie notowanych na rynku zorganizowanym – w walucie, w której papier
wartościowy jest denominowany i wykazuje się w walucie polskiej po przeliczeniu według
średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień
określony w punkcie 3.
14. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego
składnika lokat. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu są wyłączone spod tej
zasady.
15. 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.

b/ Kryterium wyboru rynku
Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego dla papierów wartościowych notowanych
na giełdzie lub na zorganizowanym rynku poza giełdowym jest wolumen obrotów danym papierem wartościowym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego.

c/ Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Fundusz nie dokonał zmiany stosowanych zasad
rachunkowości.
W dniu 30 kwietnia 2003 roku dokonano zmian w Statucie Funduszu. Zmiany te nie miały wpływu na stosowane zasady rachunkowości.
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d/ Opis przyjętego kryterium podziału składników portfela lokat
Składniki portfela lokat Funduszu przedstawiono zgodnie z następującymi kryteriami podziału:
Papiery wartościowe dopuszczone i nie dopuszczone do publicznego obrotu, w tym:
Dopuszczone do publicznego obrotu w tym:
• Notowane na GPW, w tym:
Akcje:
Notowane w systemie notowań ciągłych
•

Notowane na rynkach zagranicznych dłużne papiery wartościowe w tym:
Obligacje emitowane na rynkach państw OECD,

•

Nie notowane dłużne papiery wartościowe, w tym:
Bony skarbowe

Nie dopuszczone do publicznego obrotu, w tym:
Akcje

BILANS
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO AKCJI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
31.12.2002 r. 31.12.2003 r.
I.

AKTYWA
1. LOKATY
PAPIERY WARTOŚCIOWE
PAPIERY WARTOŚCIOWE W CENIE NABYCIA
LOKATY, RAZEM

151 515,5
152 044,1
151 515,5

179 671,4
139 112,8
179 671,4

2. ŚRODKI PIENIĘŻNE
Rachunki bieżące
Rachunki depozytów terminowych
Środki na rachunkach w biurach maklerskich
ŚRODKI PIENIĘŻNE, RAZEM

443,6
97,0
2 481,3
3 021,9

12,1
6 747,9
2 687,3
9 447,3

3. NALEŻNOŚCI
1. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
2. Odsetki
3. Pozostałe, w tym:
- należności od biur maklerskich
NALEŻNOŚCI RAZEM

39,8
58,0
392,8
392,8
490,6

0,0
45,4
0,0
0,0
45,4

155 028,0

189 164,1

13,3
99,7
18,7
472,9
467,5

0,0
89,6
172,1
582,1
574,2

AKTYWA, RAZEM
II. ZOBOWIĄZANIA
1. Z tytułu nabytych lokat
2. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
3. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
4. Pozostałe, w tym:
- zobowiązania wobec towarzystwa
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-

zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
od osób fizycznych

ZOBOWIĄZANIA, RAZEM
III. AKTYWA NETTO (I - II)
IV. KAPITAŁ
1. Wpłacony
2. Wypłacony
V. ZAKUMULOWANE, NIEROZDYSPONOWANE
PRZYCHODY Z LOKAT NETTO
VI. ZAKUMULOWANY, NIEROZDYSPONOWANY
ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT
VII. WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT PONAD CENĘ
NABYCIA
VIII. KAPITAŁ I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI,
RAZEM (IV+V+VI+VII)
1. Liczba jednostek uczestnictwa
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
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5,4

7,9

604,6

843,8

154 423,4

188 320,3

151 205,1
600 582,3
-449 377,2

141 278,9
652 887,1
-511 608,2

9 001,9

6 481,7

-5 465,7

642,2

-317,9

39 917,5

154 423,4

188 320,3

826 186,232 777 285,655
186,91
242,28

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO AKCJI
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
01.01.2002– 01.01.2003–
31.12.2002 31.12.2003
I.

PRZYCHODY Z LOKAT
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Odsetki
3. Odpis dyskonta

891,0
1 888,3
712,3

1 779,8
955,5
610,9

PRZYCHODY Z LOKAT, RAZEM

3 491,6

3 346,2

5 818,5
1,8
6,6
4,8
27,1
0,3
6,5
20,3
12,5
7,2
0,6

5 821,3
4,0
0,3
0,0
40,7
0,0
27,6
13,1
11,2
0,0
1,9

5 858,8

5 866,3

0,0

0,0

IV. KOSZTY OPERACYJNE NETTO (II - III)

5 858,8

5 866,3

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I - IV)

-2 367,2

-2 520,1

-7 163,2
20,7

6 107,9
66,9

II. KOSZTY OPERACYJNE, W TYM:
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa
2. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
3. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
4. Amortyzacja premii
5. Pozostałe, w tym:
- inne zgodnie z umową
- koszty świadczeń
- nie podlegające limitowi, w tym:
- koszty prowadzenia rachunków bankowych
- koszty prowizji maklerskich
- koszty przechowywania papierów wartościowych
KOSZTY OPERACYJNE RAZEM
III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
- z tytułu różnic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty)
z wyceny lokat, w tym
- z tytułu różnic kursowych
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)
RAZEM

2 823,4
263,0

40 235,4
827,4

-4 339,8

46 343,3

VII. WYNIK Z OPERACJI (V + VI)

-6 707,0

43 823,2
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO AKCJI
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
01.01.2000 – 01.01.2001 – 01.01.2002 –
01.01.2003 –
31.12.2000
31.12.2001
31.12.2002
31.12.2003
I.

ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO:
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
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)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
5. Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5)
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

143
25
4
18
2
25
103

560,7
780,5
401,9
401,4
977,2
780,5
067,7

292 303,4
189
103
128
272
259

235,7
067,7
848,2
408,9
067,2

272
-43
5
-22
-26
-43
-44

408,9
663,2
882,5
895,1
650,6
663,2
792,9

96 966,0
141
-44
-88
183
210

758,9
792,9
456,1
952,8
640,2

183
-6
-2
-7
2
-6
-22

952,8
707,0
367,2
163,2
823,4
707,0
822,5

68 903,5
91
-22
-29
154
166

726,0
822,5
529,5
423,3
852,4

154
43
-2
6
40
43
-9

423,3
823,2
520,1
107,9
235,4
823,2
926,2

52 304,8
62
-9
33
188
167

231,0
926,2
897,0
320,3
206,2

II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA:
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
1 277 354,599 481 690,496
371 315,252
242 084,869
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
825 990,847 691 608,315
488 883,329
290 985,446
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
451 363,752 -209 917,819
-117 568,077
-48 900,577
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności
funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
2 145 847,427 2 627 537,923 2 998 853,175 3 240 938,044
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
992 175,299 1 683 783,614 2 172 666,943 2 463 652,389
c) saldo jednostek uczestnictwa
1 153 672,128 943 754,309
826 186,232
777 285,655
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III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego
204,41 zł
236,12 zł
okresu sprawozdawczego
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec okresu
sprawozdawczego
236,12 zł
194,92 zł
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
w okresie sprawozdawczym
15,51%
-17,45%
4. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
zł
201,97 zł
233,68 zł
data wyceny 05.01.2000 r. 30.01.2001 r.
minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
w okresie sprawozdawczym:
zł
255,34 zł
176,77 zł
data wyceny 25.07.2000 r. 17.08.2001 r.

194,92 zł

186,91 zł

186,91 zł

242,28 zł

-4,11%

29,62%

208,31 zł
25.01.2002 r.

254,12 zł
02.09.2003 r.

170,63 zł
26.07.2002 r.

178,39 zł
06.03.2003 r.

187,70 zł
31.12.2002 r.

242,49 zł
31.12.2003 r.

5. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej
wyceny w okresie sprawozdawczym:
zł
236,14 zł
194,90 zł
data wyceny 29.12.2000 r. 31.12.2001 r.

IV. PROCENTOWY UDZIAŁ W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW I AKTYWÓW NETTO KOSZTÓW OPERACYJNYCH, W TYM:
W ŚREDNICH AKTYWACH
a) rzeczywisty udział limitowanych kosztów operacyjnych netto
(w skali roku)
2,54%
3,04%
3,44%
b) rzeczywisty udział limitowanego wynagrodzenia towarzystwa
1,94%
2,64%
3,44%
(w skali roku)
W ŚREDNICH AKTYWACH NETTO
a) rzeczywisty udział limitowanych kosztów operacyjnych netto
2,62%
3,04%
3,49%
(w skali roku)
b) rzeczywisty udział limitowanego wynagrodzenia towarzystwa
(w skali roku)
2,00%
2,64%
3,49%
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3,45%
3,45%

3,48%
3,48%

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO AKCJI
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
01.01.2002- 01.01.200331.12.2002 31.12.2003
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II)

20 127,4

16 147,9

480 786,9
2 266,7
477 739,8
780,4

120 848,4
2 280,1
118 190,3
378,0

460 659,5
454 725,9
5 904,7
1,8
27,1

104 700,5
98 944,6
5 711,3
4,0
40,6

-22 796,7

-9 722,5

81 230,6
68 814,4
12 224,6
191,6

53 964,9
52 498,0
829,6
637,3

104 027,3
91 635,3
12 224,6
6,6
160,8

63 687,4
62 241,1
829,6
0,3
616,4

-2 669,3

6 425,4

D. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

5 691,2

3 021,9

E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D + C)
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

3 021,9
0,0

9 447,3
0,0

I.

Wpływy
1) Z tytułu posiadanych lokat
2) Z tytułu zbycia składników lokat
3) Pozostałe

II. Wydatki
1) Z tytułu nabycia składników lokat
2) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa
3) Z tytułu opłat rejestracyjnych
4) Pozostałe
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
FINANSOWEJ (I-II)
I.

Wpływy
1) Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa
2) Z tytułu zaciągniętych kredytów
3) Pozostałe

II. Wydatki
1) Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa
2) Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
3) Odsetki
4) Pozostałe
C. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A + B)
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ZESTAWIENIE LOKAT DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
AKCJI WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
AKCJE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
AKCJE NOTOWANE NA RYNKU REGULOWANYM
Spółka
Liczba
akcji

Wartość
Udział
rynkowa
w
na dzień aktywach
31.12.2003
Akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań
ciągłych
AGORA S.A
BACA S.A.
BPHPBK S.A.
BUDIMEX S.A.
BZWBK S.A.
CERSANIT S.A.
COMPUTERLAND S.A.
DĘBICA S.A.
ECHO S.A.
ELEKTROBUDOWA S.A.
EMAX S.A.
ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A.
FORTE S.A.
GROCLIN S.A.
IMPEL S.A.
JELFA S.A.
JUPITER S.A.
KĘTY S.A.
KGHM S.A.
KROSNO S.A.
LENTEX S.A.
MIESZKO S.A.
MILLENIUM BANK S.A.
MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.
NETIA S.A.
ORBIS S.A.
PEKAO S.A.
PGF S.A.
POLFA S.A.
POLIGRAFIA S.A.
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
POLLENA EWA S.A.
PROJPRZEM S.A.
PROKOM S.A.
SOFTBANK S.A.
SOKOŁÓW S.A.
ŚNIEŻKA S.A.
ŚWIECIE S.A.

65
20
21
31
62
80
47
38
59
60
13
68
161
18
60
50
406
26
437
75
36
239
481
80
14
27
148
183
7
89
688
117
102
51
23
361
30
7

75

109
300
080
975
632
289
828
791
592
799
242
126
701
727
000
062
219
296
773
907
049
879
126
000
509
441
473
245
500
450
252
792
656
447
710
601
442
000

Wartość
w cenie
nabycia

3
3
4
1
4
4
2

1
1
1
1
1
1
2
5
2
1
1

15
5
1
13
1
6

211,0
505,1
697,3
252,3
049,3
859,5
836,2
056,9
595,9
761,9
020,0
937,8
874,1
139,4
560,0
964,9
983,1
172,2
782,1
560,6
532,1
889,4
488,9
810,0
63,9
472,5
276,4
419,4
765,0
811,6
252,3
952,5
563,7
163,8
462,1
725,0
669,7
488,8

3
3
7
1
4
6
4
4
4
1
1
1
1
2
3
11
6
2
1

16
7
1
1
17
1
8
1

327,1
826,6
483,4
144,7
741,2
142,1
352,3
965,2
016,5
981,9
476,5
987,8
471,5
863,3
704,0
403,0
914,0
550,0
469,7
072,6
847,2
374,8
226,9
856,0
58,0
760,1
035,1
659,6
665,0
636,9
206,2
107,2
995,8
951,8
611,7
265,6
864,6
540,4

1,76%
2,02%
3,96%
0,61%
2,51%
3,25%
2,30%
2,62%
2,12%
0,52%
0,78%
0,52%
0,78%
0,99%
0,90%
1,27%
0,48%
1,88%
6,06%
3,21%
0,45%
1,26%
0,65%
0,45%
0,03%
0,40%
8,48%
4,05%
0,88%
0,87%
9,10%
0,59%
0,53%
4,73%
0,32%
0,67%
0,46%
0,29%

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
1 170 972 14 700,3
AKCJE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO
OBROTU, RAZEM
5 667 992 114 327,0

17 740,2

9,38%

155 296,5

82,13%

AKCJE NIEDOPUSZCZONE
DO PUBLICZNEGO OBROTU
CLIF S.A.
AKCJE NIEDOPUSZCZONE
DO PUBLICZNEGO OBROTU, RAZEM
AKCJE, RAZEM

136 164

1 879,4

0,0

0,00%

136 164

1 879,4

0,0

0,00%

5 804 156 116 206,4

155 296,5

82,13%
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ZESTAWIENIE LOKAT DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
AKCJI WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU,
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE NOTOWANE NA RYNKU REGULOWANYM
NOTOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE NA RYNKACH PAŃSTW OECD
OBLIGACJE ZAGRANICZNE
Wartość
nominalna

WG KURSU WAŻNEGO W DNIU 31 GRUDNIA 2003 ROKU
TABELA KURSÓW NR 253/A/NBP/2003
ELEKTRIM FINANCE B.V.
5 467,4
termin wykupu 15.12.2005r.
Odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 2.00%
nazwa emitenta - Elektrim Finance BV
siedziba emitenta - Amsterdam, Holandia
CREDIT LINKED STRUCTURED SECURITIES
LTD
13 600,0
termin wykupu 25.11.2011r.
Odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 3.06%
nazwa emitenta - Credit Linked Structured
Securities Ltd
siedziba emitenta - Jersey, the Channel Islands
w tyś. euro
ELEKTRIM FINANCE B.V.
termin wykupu 15.12.2005r.
Odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 2.00%
Obligacje zagraniczne bez odsetek, razem
Obligacje zagraniczne z odsetkami, razem
Odsetki naliczone od obligacji zagranicznych,
razem

1 159,1

Wartość
w cenie
nabycia

Wartość
księgowa
na dzień
31.12.2003

Udział
w
aktywach

2 619,0

3 920,9

2,07%

4,1

0,00%

13 600,0

7,19%

41,1

0,02%

13 600,0

721,9

831,2

0,9
19 067,4

16 219,0

17 520,9
17 566,1

9,26%
9,28%

45,2

0,02%

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE NIE NOTOWANE NA RYNKU REGULOWANYM
BONY SKARBOWE
Termin wykupu

Wartość
nominalna

16 czerwca 2004 roku

5 000,0
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Wartość
w cenie
nabycia

Wartość
księgowa
na dzień
31.12.2003
4 777,8
4 897,4

Udział
w
aktywach
2,59%

23 czerwca 2004 roku

2 000,0

1 909,6

1 956,6

1,03%

Bony skarbowe, razem

7 000,0

6 687,4

6 854,0

3,62%

22 906,4

24 374,9

12,88%

24 420,1

12,90%

45,2

0,02%

179 671,4

95,01%

179 716,6

95,03%

45,2

0,02%

Dłużne papiery wartościowe bez odsetek,
razem
Dłużne papiery wartościowe z odsetkami,
razem
Odsetki naliczone od dłużnych papierów wartościowych, razem
PAPIERY WARTOŚCIOWE (BEZ ODSETEK),
RAZEM
PAPIERY WARTOŚCIOWE (Z ODSETKAMI),
RAZEM
ODSETKI
NALICZONE
OD
WARTOŚCIOWYCH, RAZEM

139 112,8

PAPIERÓW
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ZESTAWIENIE LOKAT
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO AKCJI
(w tysiącach zł)

Papiery wartościowe

Akcje
Obligacje korporacyjne
Bony skarbowe
Papiery zagraniczne
bez odsetek
z odsetkami
Papiery wartościowe bez odsetek,
razem
Papiery wartościowe z odsetkami,
razem

235 846,0
488,0
4 317,3

31.12.2000
Udział
w
aktywach
85,80%
0,18%
1,57%

128 283,0
0,0
46 783,3

31.12.2001
Udział
w
aktywach
69,50%
0,00%
25,34%

0,0
0,0

0,00%
0,00%

3 111,7
3 111,7

240 651,3

87,55%

240 651,3

87,55%

Wartość
rynkowa

134 619,5
0,0
0,0

31.12.2002
Udział
w
aktywach
86,81%
0,00%
0,00%

155 296,5
0,0
6 854,0

31.12.2003
Udział
w
aktywach
82,13%
0,00%
3,62%

1,69%
1,69%

16 987,9
17 045,9

10,96%
11,00%

17 520,9
17 566,1

9,26%
9,28%

178 178,0

96,53%

151 607,4

97,77%

179 671,4

95,01%

178 178,0

96,53%

151 665,4

97,81%

179 716,6

95,03%

Wartość
rynkowa
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Wartość
rynkowa

Wartość
rynkowa

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO AKCJI
1.

Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji
funduszu:

1)

Walutowa struktura aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa Funduszu, w tym środki pieniężne wyrażone są w złotych polskich.
W okresie sprawozdawczym DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji dokonał lokat w zagraniczne papiery wartościowe nominowane w EUR.
Na dzień bilansowy w księgach Funduszu zaewidencjonowane były następujące pozycje:
• wartość księgowa obligacji Elektrim Finance nominowanych w EUR znajdujących się
w portfelu Funduszu wynosiła 831,2 tys. EUR (po przeliczeniu na walutę polską
3 920,9 tys. PLN).
• Wartość odsetek należnych od euroobligacji nominowanych w EUR wynosiła 0,9 tys.
EUR (po przeliczeniu na walutę polską 4,1 tys. PLN).

2)

Kredyty i pożyczki pieniężne zaciągnięte przez Fundusz
Fundusz podpisał z Bankiem PEKAO S.A. umowę kredytowania w ciężar rachunku bieżącego do kwoty 15 mln PLN na okres 1 roku oprocentowanego w skali roku stawką WIBOR1M
+ 1,5%.
Koszty obsługi kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 0,3 tys. PLN.
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie korzystał z kredytów w kwocie stanowiącej,
na dzień wykorzystania, więcej niż 1% wartości aktywów.

3)

Kredyty i pożyczki pieniężne udzielone przez Fundusz
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielił pożyczek pieniężnych.

4)

Podział kosztów pokrywanych przez Towarzystwo
Zgodnie z art. 10 Statutu Towarzystwo ma obowiązek pokrycia z własnych środków
wszystkich kosztów i wydatków związanych z działalnością Funduszu za wyjątkiem:
a) prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie
rachunków bankowych,
b) prowizji i opłat związanych z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych
i praw majątkowych,
c) podatków i innych opłat wymaganych przez organy państwowe i samorządowe, w tym
opłat za zezwolenia oraz rejestracje.
We wskazanym okresie Towarzystwo pokryło wszystkie koszty działalności Funduszu.
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5)

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
1stycznia –

1 stycznia –

31 grudnia 2002 r.

31 grudnia 2003 r.

-7 163,2 tys. PLN

6 107,9 tys. PLN

-6 234,1 tys. PLN

6 041,0 tys. PLN

-929,1 tys. PLN

66,9 tys. PLN

Zysk / strata zrealizowana ze zbycia lokat w tym:
ze zbycia akcji
ze zbycia dłużnych
papierów wartościowych

6)

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
1stycznia –

1 stycznia –

31 grudnia 2002 r.

31 grudnia 2003 r.

2 823,4 tys. PLN

40 235,4 tys. PLN

1 599,8 tys. PLN

39 579,2 tys. PLN

1 223,6 tys. PLN

656,2 tys. PLN

Wzrost / spadek niezrealizowanego
zysku / straty z wyceny lokat
z wyceny akcji
z wyceny dłużnych
papierów wartościowych

7)

Podatki i opłaty
Podatki
Dochody Funduszu są zwolnione z opodatkowania na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 10 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (do tychże funduszy zalicza się Fundusz) jest pobierany podatek dochodowy.
W związku z powyższym Fundusz jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.
Jednostki uczestnictwa Funduszu nie są indywidualnie oznaczane, tak, więc nie jest możliwa ich indywidualna identyfikacja, w związku, z czym zgodnie z art. 30 ust. 1 c przedmiotowej ustawy przyjmuje się, iż Fundusz odkupuje kolejno jednostki uczestnictwa począwszy
od nabytych najwcześniej (metoda FIFO).
W okresie objętym sprawozdaniem stawka podatku wynosiła 20%.
W okresie sprawozdawczym Fundusz odprowadził do Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 228,2 tys. PLN.

Opłaty
Z tytułu zawartych transakcji giełdowych w okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu została wypłacona prowizja maklerska w wysokości 480,7 tys. PLN.
Fundusz organizuje i nadzoruje system dystrybucji jednostek uczestnictwa.
Z tego tytułu z kwoty wpłaconej przez Klienta potrącana jest opłata manipulacyjna, przeznaczona na wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnic-
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twa. W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz pobrał opłatę manipulacyjna w wysokości
408,5 tys. PLN.
Do 31 grudnia 2003 roku Fundusz pokrył nielimitowane koszty operacyjne swojej działalności (w tym koszty obsługi kredytu) w wysokości 17,4 tys. PLN.

8)

Informacje o dystrybucji dochodów Funduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu, w okresie sprawozdawczym Fundusz nie wypłacał uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Funduszu bez wykupu jednostek uczestnictwa.

9)

Informacje o transakcjach na papierach wartościowych wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie
a/ zakres i charakter nabywania instrumentu
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz dokonał lokat w papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
tzn. zawarł transakcje terminowe Futures na WIG 20.
Zakres i charakter instrumentu określony jest w „Warunkach emisji i obrotu dla kontraktów terminowych na WIG 20”.
Na dzień sprawozdawczy Fundusz nie posiadał otwartych pozycji w kontraktach terminowych Futures na WIG 20.
b/ przyjęte zasady rachunkowości
Kontrakty terminowe na WIG 20 notowane na GPW wyceniane są według kursu określającego stan rozliczeń Funduszu i Instytucji Rozliczeniowej.
c/ cel nabywania instrumentu:
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz dokonał lokat w papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
tzn. zawarł transakcje terminowe Futures na WIG 20 jedynie w celu zabezpieczenia
wartości godziwej czyli ograniczenia zagrożenia wpływu na wynik finansowy zmian
wartości godziwej wynikających z ryzyka spadku cen rynkowych udziałowych papierów
wartościowych znajdujących się w portfelu lokat Funduszu.
d/ kwota (wielkość) będąca podstawą obliczania przyszłych płatności:
Zyski i straty są rozliczane w każdym dniu wyceny w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających opisanego w „Warunkach emisji i obrotu dla kontraktów
terminowych na WIG 20”.
e/ suma i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych:
W każdym dniu sesyjnym na podstawie ceny rozliczeniowej, ustalana jest bieżąca wartość depozytu zabezpieczającego.
f/

termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu:
Termin wygaśnięcia kontraktu Futures określony jest w „Warunkach emisji i obrotu dla
kontraktów terminowych na WIG 20”.
Kontrakty wyceniane są w każdym dniu wyceny od dnia otwarcia pozycji do dnia jej
zamknięcia lub wygaśnięcia kontraktu.

g/ możliwość wcześniejszego rozliczenia – okres lub dzień – jeśli istnieją:
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Kontrakt terminowy Futures na WIG 20 może zostać zamknięty w każdym dniu, w którym odbywa się sesja GPW.

h/ cena lub przedział cen realizacji instrumentu:
Kontrakty Futures na WIG 20 otwierane są i zamykane po bieżącej cenie w systemie
notowań ciągłych.
i/

możliwość wymiany lub zamiany na inny składnik pasywów lub aktywów:
Kontrakt terminowy na WIG 20 nie może zostać wymieniony lub zamieniony na inny
składnik pasywów lub aktywów.

j/

ustalona stopa lub kwota odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz termin płatności:
Nie dotyczy kontraktów terminowych Futures na WIG 20.

k/ dodatkowe zabezpieczenia związane z instrumentami:
Od dnia otwarcia pozycji na kontrakcie terminowym Futures na WIG 20, Fundusz zobowiązany jest do utrzymywania i uzupełniania depozytu zabezpieczającego. Bieżąca
wartość depozytu jest ustalana przez KDPW.
l/

wyżej wymienione (a-k) informacje dla instrumentu, na który dany instrument może być
zamieniony
Nie dotyczy.

m/ inne warunki towarzyszące instrumentowi:
Brak.
n/ rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
Kontrakty terminowe na WIG 20 związane są z ryzykiem zmian cen rynkowych instrumentów bazowych.
o/ sumy istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach,
Suma istniejących zobowiązań Funduszu z tytułu zajętych pozycji w papierach wartościowych, innych prawach pochodnych od praw majątkowych będących przedmiotem
lokat oraz transakcji terminowych na dzień bilansowy była równa 0,00 PLN.

2.

Informacje o:

1)

Łącznej wartości wynagrodzeń i nagród obciążających Fundusz
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie wypłacał (w pieniądzu i w naturze) wynagrodzeń i nagród osobom zarządzającym i nadzorującym.

2)

Wartości nie spłaconych zaliczek, pożyczek, kredytów, gwarancji i poręczeń
Na dzień bilansowy Fundusz nie posiadał nie spłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek;
udzielonych podmiotom gwarancji i poręczeń lub innych zawartych umów.

3)

Informacje o lokowaniu aktywów w nieruchomości.
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie lokował swoich środków w nieruchomości.
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4)

Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych
w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.
W okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.

5)

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,
a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły takie zdarzenie, które nie zostały
ujęte w sprawozdaniu finansowym.

6)

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym i 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.

7)

Dokonane korekty błędów podstawowych
W okresie objętym sprawozdaniem nie zarejestrowano pojawienia się błędów podstawowych.
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Sprawozdanie finansowe
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Akcji Plus

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Akcjonariusza DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Plus z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26, na które
składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje aktywa netto i kapitały na sumę 16.365,7 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji za rok obrotowy kończący się tego
dnia wykazujący zysk z operacji w kwocie 3.034,9 tys. złotych, zestawienie zmian w aktywach
netto, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia, wykazujący
zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 789,0 tys. złotych, zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. o wartości 13.743,4 tys. złotych oraz informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego
sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę
jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu biegłego
rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Przepisy te wymagają,
aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę poprawności
stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Towarzystwa oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii.
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Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Akcji Plus zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Funduszu na dzień 31 grudnia 2003 r., wynik z operacji za rok obrotowy
kończący się tego dnia oraz przepływy środków pieniężnych, zgodnie z zasadami rachunkowości
stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149, poz. 1670) oraz jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Funduszu.
Ponadto stwierdzamy, że List DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu zawiera informacje, o których mowa w par. 43 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, które są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Plus.
Do sprawozdania finansowego dołączono Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

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

Warszawa, 6 kwietnia 2004 roku.
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Za KPMG Polska
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Pełnomocnik

OŚWIADCZENIE BANKU DEPOZYTARIUSZA

Bank Polska Kasa Opieki S.A., pełniąc funkcję Depozytariusza dla DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Plus potwierdza zgodność ze stanem faktycznym danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym ww. Funduszu sporządzonym za okres od 01.01.2003
do 31.12.2003 roku, dotyczących stanów aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających.

Sławomir Maculewicz
Dyrektor
Wydział Operacyjny
Departament Powierniczy

Małgorzata Bucka-Winiarek
Kierownik
Zespołu Wyceny Aktywów

Warszawa, 5 kwietnia 2004 roku
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Plus
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 r.
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Akcji Plus, na które składa się:
1)
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje aktywa netto i kapitały
na sumę 16 365,7 tys. złotych;
2)
rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zysk z operacji w kwocie 3 034,9 tys. złotych;
3)
zestawienie zmian w aktywach netto;
4)
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 789,0 tys. złotych;
5)
zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. o wartości 13 743,4 tys.
złotych;
6)
informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes

Joanna Sworowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Warszawa 6 kwietnia 2004 roku
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
OTWARTEGO AKCJI PLUS
1) FUNDUSZ
Nazwa Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Plus.
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.

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.
Wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok,
3.
Prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat Funduszu,
4.
Transakcje terminowe
5.
Jednostki uczestnictwa,
6.
Zagraniczne tytuły uczestnictwa,
pod warunkiem, że są zbywalne.
Ponadto, lokaty Funduszu podlegają następującym ograniczeniom:
1.
Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe
i wierzytelności pieniężne inne niż:
a. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu rynku regulowanym
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub na zagranicznym rynku regulowanym,
b. Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie
pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej, o ile warunki emisji lub pierwszej oferty
publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, oraz gdy dopuszczenie
do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dopuszczenia
do publicznego obrotu,
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o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, pod warunkiem, że są one zbywalne i ich
wartość rynkowa może być ustalona w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż w Dniu Wyceny.
2.
3.

4.

5.

Do 5% wartości Aktywów Funduszu może być lokowana w papiery wartościowe
wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu,
Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe
wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu, jeżeli łączna
wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Funduszu,
Do 25% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w listy zastawne emitowane
przez jeden bank hipoteczny, przy czym suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać
80% wartości Aktywów Funduszu,
Zgodnie ze Statutem Funduszu udział akcji w Aktywach Funduszu winien zawierać się
w przedziale od 40% do 100%. Okresowo, w sytuacjach wystąpienia załamania gospodarki
lub rynków finansowych lub kapitałowych, udział akcji w Aktywach Funduszu może być
niższy niż wskazany w zdaniu poprzednim.
Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają lokaty Funduszu oraz
zasady polityki inwestycyjnej i dywersyfikacji lokat zostały zawarte w art. 8 Statutu Funduszu.

2) TOWARZYSTWO
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 sprawozdania finansowego Funduszu
za rok 2003 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 finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
Dniem bilansowym jest 31.12.2003 roku.
Sprawozdanie obejmuje następujące dane porównywalne:
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a)
b)
c)

Bilans na dzień 31 grudnia 2002 roku,
Rachunek Wyniku z Operacji oraz Rachunek Przepływów Pieniężnych za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2002 roku,
Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okresy sprawozdawcze obejmujące lata:
2000, 2001, 2002.

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) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Plus na dzień
31 grudnia 2003 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149 z 2001 r., poz.1670).

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu
1.

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 uzyskania dowodu księgowego
w sposób zapewniający ich ujęcie we właściwym okresie sprawozdawczym.

2.

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.

3.

Dłużne papiery wartościowe z naliczanymi odsetkami ujmuje się w księgach rachunkowych
według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej, a wartość odsetek
skumulowanych ujmuje się odrębnie jako należności Funduszu.

4.

Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe ujmuje się w cenie
nabycia wynikającej z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych i ewentualnych
dopłat lub otrzymanych przychodów pieniężnych.

5.

Jeżeli realizacja umowy, o której mowa w art.7 ust.3 ustawy – Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, jest objęta systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie
zobowiązań, o którym mowa w art. 137 ust. 2 tej ustawy, to w przypadku gdy:
1) Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery będące przedmiotem tej umowy ujmuje
się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie zawarcia tej
umowy,
2) Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
zawarcia tej umowy.
Jeżeli realizacja umowy, o której mowa powyżej, nie jest objęta systemem gwarantującym
prawidłowe wykonanie zobowiązań, to w przypadku, gdy:
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1)

Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie
rozliczenia tej umowy

2)

Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
rozliczenia tej umowy.

W przypadku umowy, mającej za przedmiot nabycie lub zbycie praw majątkowych lub papierów wartościowych innych niż wymienione powyżej, prawa i papiery te ujmuje się
w księgach rachunkowych jak nabyte lub zbyte w dacie rozliczenia.
6.

Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego
składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych metoda odpisu dyskonta lub
amortyzacji premii, najwyższej bieżącej wartości księgowej uwzględniającej odpowiednio
odpis dyskonta lub amortyzację premii. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu
są wyłączone spod tej zasady.

7.

Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku zorganizowanym ujmuje się w księgach
Funduszu w dniu następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane
z prawem do dywidendy.

8.

Prawa poboru akcji notowanych na rynku zorganizowanym ujmuje się w księgach w dniu
następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane z prawem poboru.
Niewykorzystane prawa poboru są umarzane według wartości równej zeru w dniu
następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa.

9.

Gdy na rynkach zagranicznych przyjęte są odmienne zasady dotyczące ustalania prawa
poboru akcji i prawa do otrzymania dywidendy od akcji, w szczególności związane
z funkcjonowaniem systemu depozytowo-rozliczeniowego, prawa te ujmuje się w księgach
rachunkowych w dniu uzyskania dokumentu potwierdzającego istnienie oraz wartość tych
praw.

10. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień ujęcia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim rejestrze.
11. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupienia następuje zgodnie
z metodą FIFO.
12. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
13. Przychody z lokat obejmują w szczególności dywidendy i inne udziały w zyskach, odsetki,
odpis dyskonta oraz dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną
środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
14. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
15. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
16. Koszty operacyjne 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 oraz amortyzację premii
a także koszty limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
17. Koszty operacyjne Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej.
W przypadku limitowanych kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane
wydatki. Płatności z tytułu limitowanych kosztów operacyjnych zmniejszają rezerwę.
Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
Od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 roku rezerwa tworzona była wyłącznie
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na Wynagrodzenie Towarzystwa ponieważ Towarzystwo pokrywa wszelkie
działalności Funduszu z wyłączeniem obciążeń nie podlegających limitowi.

koszty

18. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają
rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki.
19. 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 10.

Wycena aktywów
1.

Aktywa Funduszu będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia się,
a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożności.

2.

Aktywa Funduszu nie będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia
się, a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości godziwej.

3.

W Dniu Wyceny aktywa wycenia się, a zobowiązania ustala się według stanów
odpowiednio aktywów i zobowiązań odpowiednio kursów, cen i wartości z dnia
poprzedniego.

4.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, w którym odbywa się
sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych na rynkach regulowanych
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym w ciągu ostatniego miesiąca
kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi papierami
wartościowym.

6.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym po raz pierwszy zarejestrowano papiery
wartościowe (tzw. primary exchange podawany przez serwis informacyjny Bloomberg),
a w sytuacji gdy nie zarejestrowano obrotu lub jeżeli papiery wartościowe nie są notowane
na tym rynku, rynek na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano
największy średni wolumen obrotu tymi papierami wartościowym.

7.

Papiery wartościowe notowane na rynkach zorganizowanych wyceniane są zgodnie
z kursem ogłoszonym przez rynek główny dla danego papieru w następujący sposób:
a) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych,
na których wyznaczany i ogłaszany jest kurs zamknięcia – w oparciu o ostatni kurs
zamknięcia w systemie notowań ciągłych,
b) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych bez
odrębnego wyznaczania kursu zamknięcia – w oparciu o cenę średnią transakcji
ważoną wolumenem obrotu z ostatniego dnia, w którym zawarto transakcję,
c) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań jednolitych –
w oparciu o ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego.

8.

Jeżeli ostatni kurs zamknięcia na danym rynku lub w danym systemie notowań nie jest
dostępny lub jest dostępny, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji nie
odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego, wyceniając ten papier
wartościowy, uwzględnia się ceny w najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, z tym,
że uwzględnianie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne.

9.

Do czasu rozpoczęcia notowań papiery dopuszczone do publicznego obrotu wycenia się
według ceny nabycia.
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10. Dla wyceny dłużnych papierów wartościowych przyjęto następujące zasady:
• wartość bonów skarbowych ustalana jest w stosunku do ich wartości nominalnej przy
zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta,
• dla obligacji skarbowych notowanych na rynku zorganizowanym stosowane są zasady
opisane w punkcie 7,
• wartość obligacji skarbowych nie notowanych na rynku zorganizowanym ustalana jest
w stosunku do ich wartości nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu
dyskonta lub amortyzacji premii,
• wycena papierów wartościowych, będących przedmiotem transakcji typu buy-sell-back
oparta jest w każdym Dniu Wyceny na metodzie liniowego odpisu różnicy pomiędzy ceną
odkupu a ceną nabycia papieru wartościowego,
• wartość nie notowanych obligacji korporacyjnych ustala się w stosunku do ich wartości
nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta lub amortyzacji premii,
• wycena notowanych na rynku zorganizowanym obligacji korporacyjnych opiera się
na zasadach opisanych w pkt. 7.
11. Kontrakty terminowe notowane na rynku zorganizowanym wycenia się według kursu
określającego stan rozliczeń Funduszu i instytucji rozliczeniowej.
12. Wartość papierów wartościowych notowanych za granicą ustalana jest w każdym Dniu
Wyceny według kursu zamknięcia z ostatniego notowania na rynku głównym
a w przypadku papierów wartościowych nie notowanych na giełdzie według kursów
publikowanych w tabelach finansowych zamieszczanych w specjalistycznych
wydawnictwach.
13. Zagraniczne papiery wartościowe wycenia się w walucie kraju notowania lub w przypadku
papierów nie notowanych na rynku zorganizowanym – w walucie, w której papier
wartościowy jest denominowany, i wykazuje się w walucie polskiej po przeliczeniu według
średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień
określony w punkcie 3.
14. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego
składnika lokat. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu są wyłączone spod tej
zasady.
15. 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.

b/ Kryterium wyboru rynku
Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego dla papierów wartościowych notowanych
na giełdzie lub na zorganizowanym rynku poza giełdowym jest wolumen obrotów danym papierem wartościowym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego.

c/ Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Fundusz nie dokonał zmiany stosowanych zasad
rachunkowości.
W dniu 30 kwietnia 2003 roku dokonano zmian w Statucie Funduszu. Zmiany te nie miały wpływu na stosowane zasady rachunkowości.
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d/ Opis przyjętego kryterium podziału składników portfela lokat
Składniki portfela lokat Funduszu przedstawiono zgodnie z następującymi kryteriami podziału:
Papiery wartościowe dopuszczone i nie dopuszczone do publicznego obrotu, w tym:
Dopuszczone do publicznego obrotu w tym:
• Notowane na GPW, w tym:
Akcje:
Notowane w systemie notowań ciągłych
BILANS
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO AKCJI PLUS
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
31.12.2002 r. 31.12.2003 r.
I.

AKTYWA
1. LOKATY
PAPIERY WARTOŚCIOWE
PAPIERY WARTOŚCIOWE W CENIE NABYCIA
LOKATY, RAZEM

9 214,6
8 643,8
9 214,6

13 743,4
11 200,9
13 743,4

2. ŚRODKI PIENIĘŻNE
Rachunki bieżące
Rachunki depozytów terminowych
Środki na rachunkach w biurach maklerskich
ŚRODKI PIENIĘŻNE, RAZEM

1,4
1 070,0
509,9
1 581,3

0,2
1 599,5
770,6
2 370,3

3. NALEŻNOŚCI
1) Z tytułu zbytych lokat
2) Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
3) Pozostałych, w tym:
- z tytułu przedpłat na akcje
NALEŻNOŚCI, RAZEM

37,8
137,0
58,9
58,9
233,7

0,0
235,6
277,2
277,2
512,8

11 029,6

16 626,5

75,8
47,7
105,7
35,3
22,0

0,0
50,8
36,5
173,5
152,7

13,3

20,8

264,5

260,8

10 765,1

16 365,7

AKTYWA, RAZEM
II. ZOBOWIĄZANIA
1. Z tytułu nabytych lokat
2. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
3. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
4. Pozostałe, w tym:
- zobowiązania wobec towarzystwa
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych
ZOBOWIĄZANIA, RAZEM
III. AKTYWA NETTO (I - II)
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IV. KAPITAŁ
1. Wpłacony
2. Wypłacony

11 041,3
178 659,6
-167 618,3

13 607,2
311 880,1
-298 272,9

20,0

-142,2

VI. ZAKUMULOWANY, NIEROZDYSPONOWANY
ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

-867,0

358,3

VII. WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT PONAD CENĘ
NABYCIA

570,8

2 542,4

10 765,1

16 365,7

127 211,697
84,62

149 534,287
109,44

V. ZAKUMULOWANE, NIEROZDYSPONOWANE PRZYCHODY
Z LOKAT NETTO

VIII. KAPITAŁ I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI,
RAZEM(IV+V+VI+VII)
1. Liczba jednostek uczestnictwa
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO AKCJI PLUS
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
01.01.2002 – 01.01.2002 –
31.12.2002
31.12.2003
I.

PRZYCHODY Z LOKAT
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Odsetki
3. Odpis dyskonta
4. Pozostałe

73,8
301,4
1,0
28,8

104,4
121,4
0,0
25,3

PRZYCHODY Z LOKAT, RAZEM

405,0

251,1

315,6
1,8
0,0
8,6
0,3
8,3
0,4
6,8
1,1

402,2
4,0
0,8
6,3
0,8
5,5
0,4
5,1
0,0

326,0

413,3

0,0

0,0

IV. KOSZTY OPERACYJNE NETTO (II - III)

326,0

413,3

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I - IV)

79,0

-162,2

340,4
0,0

1 225,5
0,0

329,6
0,0

1 971,6
0,0

670,0

3 197,1

749,0

3 034,9

II. KOSZTY OPERACYJNE
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa
2. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
3. Odsetki od zaciągniętych kredytów
4. Pozostałe, w tym:
- inne, zgodnie z umową
- nie podlegające limitowi, w tym:
- koszty przechowywania papierów wartościowych
- prowadzenia rachunków bankowych
- prowizji maklerskich
KOSZTY OPERACYJNE RAZEM
III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty)
z wyceny lokat
- z tytułu różnic kursowych
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA),
RAZEM
VII. WYNIK Z OPERACJI (V + VI)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO AKCJI PLUS
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
01.01.2000 – 01.01.2001 – 01.01.2002 – 01.01.2003 –
31.12.2000
31.12.2001
31.12.2002
31.12.2003
I.

ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
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)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
5. Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3+4)
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym,
w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności
funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
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3 714,3
118,4
41,9
164,8
-88,3
118,4
3 841,0

7 673,7
-952,2
20,8
-922,6
-50,4
-952,2
4 056,6

10 778,1
749,0
79,0
340,4
329,6
749,0
-762,0

10 765,1
3 034,9
-162,2
1 225,5
1 971,6
3 034,9
2 565,7

9 168,3

25 797,7

135 762,6

133 220,3

-5
3
3
7
4

327,3
841,0
959,4
673,7
727,7

-21
4
3
10
7

741,1
056,6
104,4
778,1
937,7

-136 524,6
-762,0
-13,0
10 765,1
11 242,4

-130
2
5
16
12

654,6
565,7
600,6
365,7
189,4

96 031,550
57 215,147
38 816,403

300 427,471 1 583 663,481 1 406 789,613
253 397,054 1 583 049,804 1 384 467,023
47 030,417
613,677
22 322,590

184 210,264

484 637,730 2 068 301,199 3 475 090,812

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo jednostek uczestnictwa

104 642,660
79 567,604

III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec okresu
sprawozdawczego
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
w okresie sprawozdawczym
4. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym
zł
data wyceny
minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym
zł
data wyceny
5. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej
wyceny w okresie sprawozdawczym
zł
data wyceny

358 039,714 1 941 089,502 3 325 556,525
126 598,016
127 211,697
149 534,287

91.15 zł

96.45 zł

85.14 zł

84.62 zł

96.45 zł

85.14 zł

84.62 zł

109.44 zł

-5,81%

-11,73%

-0,61%

29,33%

98.39 zł
08.02.2000

95.84 zł
30.01.2001

93.77 zł
27.01.2002

110.04 zł
16.10.2003

87.54 zł
25.01.2000

71.74 zł
24.09.2001

76.29 zł
25.07.2002

80.03 zł
07.03.2003

96.44 zł
29.12.2000

85.13 zł
31.12.2001

84.83 zł
31.12.2002

109.66 zł
31.12.2003

IV. PROCENTOWY UDZIAŁ W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW I AKTYWÓW NETTO KOSZTÓW OPERACYJNYCH, W TYM:
W ŚREDNICH AKTYWACH
a) rzeczywisty udział limitowanych kosztów operacyjnych netto
(w stosunku rocznym)
6,06%
5,19%
2,60%
b) rzeczywisty udział limitowanego wynagrodzenia towarzystwa
(w stosunku rocznym)
4,20%
5,19%
2,60%
W ŚREDNICH AKTYWACH NETTO
a) rzeczywisty udział limitowanych kosztów operacyjnych netto
2,59%
3,82%
2,81%
(w stosunku rocznym)
b) rzeczywisty udział wynagrodzenia towarzystwie (w stosunku rocznym)
2,09%
3,82%
2,81%
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2,13%
2,13%

2,30%
2,30%

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO AKCJI PLUS
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach złotych)
01.01.2002 - 01.01.2003 31.12.2002
31.12.2003
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II)

-3 804,1

-1 617,6

25 294,0
73,8
24 876,5
343,7

23 198,4
104,4
22 947,4
146,6

29 098,1
28 739,5

24 816,0
24 534,1

348,2
1,8
8,6

271,6
4,0
6,3

-702,8

2 406,6

Wpływy
1. Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów
3. Pozostałe

135 940,0
135 762,7
29,0
148,3

133 607,9
133 052,6
285,9
269,3

II. Wydatki
1. Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa
2. Z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów
3. Odsetki
4. Pozostałe

136 642,8
136 476,9
29,0
0,0
136,9

131 201,3
130 651,3
285,9
0,8
263,2

-4 506,9

789,0

D. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

6 088,2

1 581,3

E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+C)
- w tym, o ograniczonej możliwości dysponowania

1 581,3
0,0

2 370,3
0,0

I.

Wpływy
1. Z tytułu posiadanych lokat
2. Z tytułu zbycia składników lokat
3. Pozostałe

II. Wydatki
1. Z tytułu nabycia składników lokat
2. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia
dla towarzystwa
3. Z tytułu opłat za zezwolenia
4. Pozostałe
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
FINANSOWEJ (I-II)
I.

C. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+B)
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ZESTAWIENIE LOKAT
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO AKCJI PLUS
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
AKCJE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
AKCJE NOTOWANE NA RYNKU REGULOWANYM
Notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w systemie notowań ciągłych
Spółka
Liczba
Wartość
Wartość
Udział
akcji
w cenie
rynkowa
w
nabycia
na dzień
aktywach
31.12.2003
AGORA S.A
9 063
414,3
463,1
2,79%
BACA S.A.
3 000
481,2
565,5
3,40%
BPH S.A.
2 499
675,3
887,1
5,34%
BRE BANK S.A.
1 679
170,3
155,3
0,93%
BUDIMEX S.A.
7 644
285,2
273,7
1,65%
BZ WBK S.A.
5 372
346,6
406,7
2,45%
CERSANIT S.A.
4 586
161,3
350,8
2,11%
COMARCH S.A.
2 000
93,6
102,6
0,62%
COMPUTERLAND S.A.
2 674
228,4
243,3
1,46%
DEBICA S.A.
4 225
376,1
540,8
3,25%
DUDA S.A.
4 000
172,0
232,0
1,40%
ECHO S.A.
500
24,6
33,7
0,20%
ELDORADO S.A.
95
1,4
2,9
0,02%
EMAX S.A.
1 356
100,5
151,2
0,91%
GRAJEWO S.A.
1 500
251,1
249,0
1,50%
GROCLIN S.A.
1 778
101,3
176,9
1,06%
GRUPA ONET S.A.
1 697
76,4
30,0
0,18%
IMPEL S.A.
6 000
156,0
170,4
1,02%
KĘTY S.A.
3 836
389,6
517,9
3,11%
KGHM S.A.
30 025
634,6
786,7
4,73%
LPP S.A.
300
112,0
161,0
0,97%
MIESZKO S.A.
18 410
149,3
182,3
1,10%
MILLENNIUM BANK S.A.
7 209
20,5
18,4
0,11%
NETIA S.A.
75 000
302,9
300,0
1,80%
ORBIS S.A.
6 759
115,0
187,2
1,13%
PEKAO S.A.
13 222
1 270,2
1 428,0
8,59%
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.
6 059
179,3
253,3
1,52%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
58 280
1 141,9
1 457,0
8,76%
POLFA S.A.
600
141,2
133,2
0,80%
PROJPRZEM S.A.
34 643
215,1
336,0
2,02%
PROKOM S.A.
4 278
531,3
744,4
4,48%
ŚNIEŻKA S.A.
4 331
95,3
123,0
0,74%
ŚWIECIE S.A.
2 454
182,1
189,4
1,15%
SOFTBANK S.A.
2 000
37,7
51,5
0,31%
STALPROFIL S.A.
4 797
338,8
371,3
2,23%
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
AKCJE DOPUSZCZONE
DO PUBLICZNEGO OBROTU, RAZEM

96 884

1 228,5

1 467,8

8,82%

428 755

11 200,9

13 743,4

82,66%

PAPIERY WARTOŚCIOWE, RAZEM

428 755

11 200,9

13 743,4

82,66%

102

ZESTAWIENIE LOKAT
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO AKCJI PLUS
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)

Papiery wartościowe
Akcje
Papiery wartościowe, razem

31.12.2000
Wartość
Udział
rynkowa
w
aktywach
6 403,4
82,09%
6 403,4
82,09%

Wartość
rynkowa
4 754,5
4 754,5
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31.12.2001
Udział
w
aktywach
43,85%
43,85%

31.12.2002
Wartość
Udział
rynkowa
w
aktywach
9 228,1
83,67%
9 228,1
83,67%

Wartość
rynkowa
13 743,4
13 743,4

31.12.2003
Udział
w
aktywach
82,66%
82,66%

DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA2003 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
AKCJI PLUS
1.

Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji
funduszu:

1)

Walutowa struktura aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa Funduszu, w tym środki pieniężne wyrażone są w złotych polskich.
W okresie sprawozdawczym DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Plus nie dokonał żadnych operacji i nabyć wyrażonych w walutach obcych.

2)

Kredyty i pożyczki pieniężne zaciągnięte przez Fundusz
Fundusz podpisał z Bankiem PEKAO S.A. umowę kredytowania w ciężar rachunku bieżącego do kwoty 1 mln PLN na okres 1 roku oprocentowanego w skali roku stawką WIBOR1M
+ 1,5%.
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie korzystał z kredytów w kwocie stanowiącej,
na dzień wykorzystania, więcej niż 1% wartości aktywów.
Koszty obsługi kredytu do 31 grudnia 2003 roku wyniosły 0,8 tys. PLN.

3)

Kredyty i pożyczki pieniężne udzielone przez Fundusz
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielił pożyczek pieniężnych.

4)

Podział kosztów pokrywanych przez Towarzystwo
Zgodnie z art. 10 Statutu Towarzystwo ma obowiązek pokrycia z własnych środków
wszystkich kosztów i wydatków związanych z działalnością Funduszu za wyjątkiem:
a) prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie
rachunków bankowych,
b) prowizji i opłat związanych z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych
i praw majątkowych,
c) podatków i innych opłat wymaganych przez organy państwowe i samorządowe, w tym
opłat za zezwolenia oraz rejestracje.
We wskazanym okresie Towarzystwo pokryło wszystkie koszty działalności Funduszu.

5)

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
1 stycznia –

1 stycznia –

31 grudnia 2002 r.

31 grudnia 2003 r.

340,4 tys. PLN

1 225,5 tys. PLN

340,4 tys. PLN

1 225,5 tys. PLN

Zysk / strata zrealizowana ze
zbycia lokat w tym:
ze zbycia akcji
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6)

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
1 stycznia –

1 stycznia –

31 grudnia 2002 r.

31 grudnia 2003 r.

329,6 tys. PLN

1 971,6 tys. PLN

329,6 tys. PLN

1 971,6 tys. PLN

Wzrost / spadek niezrealizowanego zysku / straty z wyceny
lokat
z wyceny akcji

7)

Podatki i opłaty
Podatki
Dochody Funduszu są zwolnione z opodatkowania na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 10 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (do tychże funduszy zalicza się Fundusz) jest pobierany podatek dochodowy.
W związku z powyższym Fundusz jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.
Jednostki uczestnictwa Funduszu nie są indywidualnie oznaczane, tak, więc nie jest możliwa ich indywidualna identyfikacja, w związku, z czym zgodnie z art. 30 ust. 1 c przedmiotowej ustawy przyjmuje się, iż Fundusz odkupuje kolejno jednostki uczestnictwa począwszy
od nabytych najwcześniej (metoda FIFO).
W okresie objętym sprawozdaniem stawka podatku wynosiła 20%.
W okresie sprawozdawczym Fundusz odprowadził do Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 269,3 tys. PLN.

Opłaty
Z tytułu zawartych transakcji giełdowych w okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu została wypłacona prowizja maklerska w wysokości 137,8 tys. PLN.
Do 31 grudnia 2003 roku Fundusz pokrył nielimitowane koszty operacyjne swojej działalności (w tym koszty obsługi kredytu) w wysokości 11,1 tys. PLN.

8)

Informacje o dystrybucji dochodów Funduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu, w okresie sprawozdawczym Fundusz nie wypłacał uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Funduszu bez wykupu jednostek uczestnictwa.

9)

Informacje o transakcjach na papierach wartościowych wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie
a/ zakres i charakter nabywania instrumentu
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz dokonał lokat w papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
tzn. zawarł transakcje terminowe Futures na WIG 20.
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Zakres i charakter instrumentu określony jest w „Warunkach emisji i obrotu dla kontraktów terminowych na WIG 20”.
Na dzień sprawozdawczy Fundusz nie posiadał otwartych pozycji w kontraktach terminowych Futures na WIG 20.
b/ przyjęte zasady rachunkowości
Kontrakty terminowe na WIG 20 notowane na GPW wyceniane są według kursu określającego stan rozliczeń Funduszu i Instytucji Rozliczeniowej.
c/ cel nabywania instrumentu:
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz dokonał lokat w papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
tzn. zawarł transakcje terminowe Futures na WIG 20 jedynie w celu zabezpieczenia
wartości godziwej czyli ograniczenia zagrożenia wpływu na wynik finansowy zmian
wartości godziwej wynikających z ryzyka spadku cen rynkowych udziałowych papierów
wartościowych znajdujących się w portfelu lokat Funduszu.
d/ kwota (wielkość) będąca podstawą obliczania przyszłych płatności:
Zyski i straty są rozliczane w każdym dniu wyceny w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających opisanego w „Warunkach emisji i obrotu dla kontraktów terminowych na WIG 20”.
e/ suma i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych:
W każdym dniu sesyjnym na podstawie ceny rozliczeniowej, ustalana jest bieżąca wartość depozytu zabezpieczającego.
f/

termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu:
Termin wygaśnięcia kontraktu Futures określony jest w „Warunkach emisji i obrotu dla
kontraktów terminowych na WIG 20”.
Kontrakty wyceniane są w każdym dniu wyceny od dnia otwarcia pozycji do dnia jej
zamknięcia lub wygaśnięcia kontraktu.

g/ możliwość wcześniejszego rozliczenia – okres lub dzień – jeśli istnieją:
Kontrakt terminowy Futures na WIG 20 może zostać zamknięty w każdym dniu, w którym odbywa się sesja GPW.
h/ cena lub przedział cen realizacji instrumentu:
Kontrakty Futures na WIG 20 otwierane są i zamykane po bieżącej cenie w systemie
notowań ciągłych.
i/

możliwość wymiany lub zamiany na inny składnik pasywów lub aktywów:
Kontrakt terminowy na WIG 20 nie może zostać wymieniony lub zamieniony na inny
składnik pasywów lub aktywów.

j/

ustalona stopa lub kwota odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz termin płatności:
Nie dotyczy kontraktów terminowych Futures na WIG 20.

k/ dodatkowe zabezpieczenia związane z instrumentami:
Od dnia otwarcia pozycji na kontrakcie terminowym Futures na WIG 20, Fundusz zobowiązany jest do utrzymywania i uzupełniania depozytu zabezpieczającego. Bieżąca
wartość depozytu jest ustalana przez KDPW.
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l/

wyżej wymienione (a-k) informacje dla instrumentu, na który dany instrument może być
zamieniony
Nie dotyczy

m/ inne warunki towarzyszące instrumentowi:
Brak
n/ rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
Kontrakty terminowe na WIG 20 związane są z ryzykiem zmian cen rynkowych instrumentów bazowych.
o/ sumy istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach,
Suma istniejących zobowiązań Funduszu z tytułu zajętych pozycji w papierach wartościowych, innych prawach pochodnych od praw majątkowych będących przedmiotem
lokat oraz transakcji terminowych na dzień bilansowy była równa 0,00 PLN.

2.

Informacje o:

1)

Łącznej wartości wynagrodzeń i nagród obciążających Fundusz
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie wypłacał (w pieniądzu i w naturze) wynagrodzeń i nagród osobom zarządzającym i nadzorującym.

2)

Wartości nie spłaconych zaliczek, pożyczek, kredytów, gwarancji i poręczeń
Na dzień bilansowy Fundusz nie posiadał nie spłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek;
udzielonych podmiotom gwarancji i poręczeń lub innych zawartych umów.

3)

Informacje o lokowaniu aktywów w nieruchomości.
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie lokował swoich środków w nieruchomości.

4)

Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych
w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.
W okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.

5)

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,
a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły takie zdarzenie, które nie zostały
ujęte w sprawozdaniu finansowym.

6)

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym i 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.
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7)

Dokonane korekty błędów podstawowych
W okresie objętym sprawozdaniem nie zarejestrowano pojawienia się błędów podstawowych.

108

Sprawozdanie finansowe
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Rynku Pieniężnego

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Akcjonariusza DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26,
na które składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje aktywa netto
i kapitały na sumę 196.583,5 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji za rok obrotowy kończący
się tego dnia wykazujący zysk z operacji w kwocie 9.507,5 tys. złotych, zestawienie zmian
w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia,
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.440,7 tys. złotych, zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. o wartości 187.266,3 tys. złotych oraz
informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego
sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę
jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu biegłego
rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Przepisy te wymagają,
aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę poprawności
stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Towarzystwa oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii.
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Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Rynku Pieniężnego zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Funduszu na dzień 31 grudnia 2003 r., wynik z operacji za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz przepływy środków pieniężnych, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149, poz. 1670) oraz jest zgodne
z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Funduszu.
Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego
zwracamy uwagę, że Fundusz posiada dłużne papiery wartościowe z wbudowanymi instrumentami pochodnymi, które nie zostały uwzględnione w wycenie tych papierów wartościowych.
Łączny udział dłużnych papierów wartościowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi
w aktywach netto Funduszu na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił 13,84%, natomiast na dzień
zakończenia badania 13,67%. Podstawowe informacje o zawartych przez Fundusz umowach
i stosowanych zasadach wyceny w odniesieniu do powyższych papierów wartościowych przedstawiono w punkcie 3.4 „zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczania transakcji
z uczestnikami Funduszu oraz rzetelność wyceny aktywów" raportu niezależnego biegłego rewidenta.
Ponadto stwierdzamy, że List DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu zawiera informacje, o których mowa w par. 43 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, które są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego.
Do sprawozdania finansowego dołączono Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

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

Warszawa, 6 kwietnia 2004 roku.
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Za KPMG Polska
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Pełnomocnik

OŚWIADCZENIE BANKU DEPOZYTARIUSZA

Bank Polska Kasa Opieki S.A., pełniąc funkcję Depozytariusza dla DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego potwierdza zgodność ze stanem faktycznym danych
przedstawionych w sprawozdaniu finansowym ww. Funduszu sporządzonym za okres
od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku, dotyczących stanów aktywów zapisanych na rachunkach
pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających.

Sławomir Maculewicz
Dyrektor
Wydział Operacyjny
Departament Powierniczy

Małgorzata Bucka-Winiarek
Kierownik
Zespołu Wyceny Aktywów

Warszawa, 5 kwietnia 2004 roku
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 r.
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego, na które składa się:
1)
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje aktywa netto i kapitały
2)
na sumę 196 583,5 tys. złotych;
3)
rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zysk z operacji w kwocie 9 507,5 tys. złotych;
4)
zestawienie zmian w aktywach netto;
5)
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 440,7 tys. złotych;
6)
zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. o wartości 187 266,3 tys.
złotych;
7)
informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes

Joanna Sworowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Warszawa 6 kwietnia 2004 roku
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
RYNKU PIENIĘŻNEGO
1) FUNDUSZ
Nazwa Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego.
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.

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.
Wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok,
3.
Prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat Funduszu,
4.
Transakcje terminowe
5.
Jednostki uczestnictwa,
6.
Zagraniczne tytuły uczestnictwa,
pod warunkiem, że są zbywalne.
Ponadto, lokaty Funduszu podlegają następującym ograniczeniom:
1.
Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe
i wierzytelności pieniężne inne niż:
a.
Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub
Narodowy Bank Polski oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu rynku
regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub na zagranicznym rynku
regulowanym,
b.
Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie
pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej, o ile warunki emisji lub pierwszej oferty
publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, oraz gdy
dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok
od dopuszczenia do publicznego obrotu,
o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, pod warunkiem, że są one zbywalne i ich
wartość rynkowa może być ustalona w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż w Dniu Wyceny.
2.

Do 5% wartości Aktywów Funduszu może być lokowana w papiery wartościowe
wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu,
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3.

Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe
wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu, jeżeli łączna
wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Funduszu,

4.

Do 25% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w listy zastawne emitowane
przez jeden bank hipoteczny, przy czym suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać
80% wartości Aktywów Funduszu,

5.

5.Udział lokat w instrumentach finansowych rynku pieniężnego nie powinien być mniejszy
niż 50% aktywów Funduszu, chyba, że utrzymanie takiego limitu nie chroniłoby interesu
Uczestników Funduszu.

Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają lokaty Funduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i dywersyfikacji lokat zostały zawarte w art. 8 Statutu Funduszu.

2) TOWARZYSTWO
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 roku poprzednia nazwa Akcjonariusza brzmiała Deutsche
Asset Management Europe GmbH.
Kapitał akcyjny DWS Polska TFI S.A. na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Funduszu
za rok 2003 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 finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
Dniem bilansowym jest 31.12.2003 roku.
Sprawozdanie obejmuje następujące dane porównywalne:
a)
Bilans na dzień 31 grudnia 2002 roku,
b)
Rachunek Wyniku z Operacji oraz Rachunek Przepływów Pieniężnych za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2002 roku,
c)
Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okresy sprawozdawcze obejmujące lata:
2000, 2001, 2002.
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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) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego
na dzień 31 grudnia 2003 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r., Nr 76, poz. 694) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149 z 2001 r., poz.1670).

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu
1.

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 uzyskania dowodu księgowego
w sposób zapewniający ich ujęcie we właściwym okresie sprawozdawczym.

2.

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.

3.

Dłużne papiery wartościowe z naliczanymi odsetkami ujmuje się w księgach rachunkowych
według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej, a wartość odsetek
skumulowanych ujmuje się odrębnie jako należności Funduszu.

4.

Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe ujmuje się w cenie
nabycia wynikającej z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych i ewentualnych
dopłat lub otrzymanych przychodów pieniężnych.

5.

Jeżeli realizacja umowy, o której mowa w art.7 ust.3 ustawy – Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, jest objęta systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie
zobowiązań, o którym mowa w art. 137 ust. 2 tej ustawy, to w przypadku gdy:
1) Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery będące przedmiotem tej umowy ujmuje
się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie zawarcia tej
umowy,
2) Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
zawarcia tej umowy.
Jeżeli realizacja umowy, o której mowa powyżej, nie jest objęta systemem gwarantującym
prawidłowe wykonanie zobowiązań, to w przypadku, gdy:
1) Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie
rozliczenia tej umowy
2) Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
rozliczenia tej umowy.
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W przypadku umowy, mającej za przedmiot nabycie lub zbycie praw majątkowych lub papierów wartościowych innych niż wymienione powyżej, prawa i papiery te ujmuje się
w księgach rachunkowych jak nabyte lub zbyte w dacie rozliczenia.
6.

Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego
składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych metoda odpisu dyskonta lub
amortyzacji premii, najwyższej bieżącej wartości księgowej uwzględniającej odpowiednio
odpis dyskonta lub amortyzację premii. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu
są wyłączone spod tej zasady.

7.

Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku zorganizowanym ujmuje się w księgach
Funduszu w dniu następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane
z prawem do dywidendy.

8.

Prawa poboru akcji notowanych na rynku zorganizowanym ujmuje się w księgach w dniu
następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane z prawem poboru.
Niewykorzystane prawa poboru są umarzane według wartości równej zeru w dniu
następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa.

9.

Gdy na rynkach zagranicznych przyjęte są odmienne zasady dotyczące ustalania prawa
poboru akcji i prawa do otrzymania dywidendy od akcji, w szczególności związane
z funkcjonowaniem systemu depozytowo-rozliczeniowego, prawa te ujmuje się w księgach
rachunkowych w dniu uzyskania dokumentu potwierdzającego istnienie oraz wartość tych
praw.

10. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień ujęcia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim rejestrze.
11. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupienia następuje zgodnie
z metodą FIFO.
12. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
13. Przychody z lokat obejmują w szczególności dywidendy i inne udziały w zyskach, odsetki,
odpis dyskonta oraz dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną
środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
14. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
15. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
16. Koszty operacyjne 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 oraz amortyzację premii
a także koszty limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
17. Koszty operacyjne Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej.
W przypadku limitowanych kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane
wydatki. Płatności z tytułu limitowanych kosztów operacyjnych zmniejszają rezerwę.
Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
Od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 roku rezerwa tworzona była wyłącznie
na Wynagrodzenie Towarzystwa ponieważ Towarzystwo pokrywa wszelkie koszty
działalności Funduszu z wyłączeniem obciążeń nie podlegających limitowi.
18. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają
rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki.
19. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym
Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału
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wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasadą opisaną
w punkcie 10.

Wycena aktywów
1.

Aktywa Funduszu będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia się,
a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożności.

2.

Aktywa Funduszu nie będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia
się, a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości godziwej.

3.

W Dniu Wyceny aktywa wycenia się, a zobowiązania ustala się według stanów
odpowiednio aktywów i zobowiązań odpowiednio kursów, cen i wartości z dnia
poprzedniego.

4.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, w którym odbywa się
sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych na rynkach regulowanych
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym w ciągu ostatniego miesiąca
kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi papierami
wartościowym.

6.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym po raz pierwszy zarejestrowano papiery
wartościowe (tzw. primary exchange podawany przez serwis informacyjny Bloomberg),
a w sytuacji gdy nie zarejestrowano obrotu lub jeżeli papiery wartościowe nie są notowane
na tym rynku, rynek na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano
największy średni wolumen obrotu tymi papierami wartościowym.

7.

Papiery wartościowe notowane na rynkach zorganizowanych wyceniane są zgodnie
z kursem ogłoszonym przez rynek główny dla danego papieru w następujący sposób:
a) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych,
na których wyznaczany i ogłaszany jest kurs zamknięcia – w oparciu o ostatni kurs
zamknięcia w systemie notowań ciągłych,
b) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych bez
odrębnego wyznaczania kursu zamknięcia – w oparciu o cenę średnią transakcji
ważoną wolumenem obrotu z ostatniego dnia, w którym zawarto transakcję,
c) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań jednolitych –
w oparciu o ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego.

8.

Jeżeli ostatni kurs zamknięcia na danym rynku lub w danym systemie notowań nie jest
dostępny lub jest dostępny, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji nie
odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego, wyceniając ten papier
wartościowy, uwzględnia się ceny w najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, z tym,
że uwzględnianie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne.

9.

Do czasu rozpoczęcia notowań papiery dopuszczone do publicznego obrotu wycenia się
według ceny nabycia.

10. Dla wyceny dłużnych papierów wartościowych przyjęto następujące zasady:
• wartość bonów skarbowych ustalana jest w stosunku do ich wartości nominalnej przy
zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta,
• dla obligacji skarbowych notowanych na rynku zorganizowanym stosowane są zasady
opisane w punkcie 7,
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•

•

•
•

wartość obligacji skarbowych nie notowanych na rynku zorganizowanym ustalana jest
w stosunku do ich wartości nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu
dyskonta lub amortyzacji premii,
wycena papierów wartościowych, będących przedmiotem transakcji typu buy-sell-back
oparta jest w każdym Dniu Wyceny na metodzie liniowego odpisu różnicy pomiędzy ceną
odkupu a ceną nabycia papieru wartościowego,
wartość nie notowanych obligacji korporacyjnych ustala się w stosunku do ich wartości
nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta lub amortyzacji premii,
wycena notowanych na rynku zorganizowanym obligacji korporacyjnych opiera się
na zasadach opisanych w pkt. 7.

11. Kontrakty terminowe notowane na rynku zorganizowanym wycenia się według kursu
określającego stan rozliczeń Funduszu i instytucji rozliczeniowej.
12. Wartość papierów wartościowych notowanych za granicą ustalana jest w każdym Dniu
Wyceny według kursu zamknięcia z ostatniego notowania na rynku głównym
a w przypadku papierów wartościowych nie notowanych na giełdzie według kursów
publikowanych w tabelach finansowych zamieszczanych w specjalistycznych
wydawnictwach.
13. Zagraniczne papiery wartościowe wycenia się w walucie kraju notowania lub w przypadku
papierów nie notowanych na rynku zorganizowanym – w walucie, w której papier
wartościowy jest denominowany, i wykazuje się w walucie polskiej po przeliczeniu według
średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień
określony w punkcie 3.
14. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego
składnika lokat. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu są wyłączone spod tej
zasady.
15. 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.

b/ Kryterium wyboru rynku
Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego dla papierów wartościowych notowanych
na giełdzie lub na zorganizowanym rynku poza giełdowym jest wolumen obrotów danym papierem wartościowym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego.

c/ Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Fundusz nie dokonał zmiany stosowanych zasad
rachunkowości.
W dniu 30 kwietnia 2003 roku dokonano zmian w Statucie Funduszu. Zmiany te nie miały wpływu na stosowane zasady rachunkowości.

d/ Opis przyjętego kryterium podziału składników portfela lokat
Składniki portfela lokat Funduszu przedstawiono zgodnie z następującymi kryteriami podziału:
Papiery wartościowe dopuszczone i nie dopuszczone do publicznego obrotu, w tym:
• Dopuszczone do publicznego obrotu w tym:
•

Notowane obligacje skarbu państwa notowane na GPW i CETO w systemie notowań ciągłych,
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•

Notowane papiery wartościowe emitowane na rynkach państw OECD, w tym:
Obligacje korporacyjne

•

Nienotowane papiery wartościowe w tym:
Bony skarbowe w tym:
Bony skarbowe

•

Niedopuszczone do publicznego obrotu w tym:
Obligacje korporacyjne,
Certyfikaty depozytowe
Listy zastawne

BILANS
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)

I.

AKTYWA
1. LOKATY
PAPIERY WARTOŚCIOWE
PAPIERY WARTOŚCIOWE W CENIE NABYCIA
LOKATY, RAZEM
2. ŚRODKI PIENIĘŻNE
Rachunki bieżące
Rachunki depozytów terminowych
ŚRODKI PIENIĘŻNE, RAZEM
3. NALEŻNOŚCI
1. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
2. Odsetki
NALEŻNOŚCI, RAZEM

AKTYWA, RAZEM
II. ZOBOWIĄZANIA
1. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
2. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
3. Pozostałe, w tym:
- zobowiązania wobec dostawców
- zobowiązania wobec towarzystwa
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
od osób fizycznych
ZOBOWIĄZANIA, RAZEM
III. AKTYWA NETTO (I - II)
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31.12.2002 r.

31.12.2003 r.

169 165,4
168 476,3
169 165,4

187 266,3
185 220,0
187 266,3

60,8
211,8
272,6

0,1
8 713,2
8 713,3

30,7
2 262,1
2 292,8

27,2
1 499,9
1 527,1

171 730,8

197 506,7

189,1
164,6
244,7
0,1
217,9

369,3
279,2
274,7
0,0
249,1

26,7

25,6

598,4

923,2

171 132,4

196 583,5

IV. KAPITAŁ
1. Wpłacony
2. Wypłacony
V. ZAKUMULOWANE, NIEROZDYSPONOWANE
PRZYCHODY Z LOKAT NETTO
VI. ZAKUMULOWANY, NIEROZDYSPONOWANY
ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT
VII. WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT PONAD CENĘ
NABYCIA
VIII. KAPITAŁ I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI,
RAZEM (IV+V+VI+VII)
1. Liczba jednostek uczestnictwa
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
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114 825,6
774 648,5
-659 822,9

130 769,2
1 000 142,6
-869 373,4

54 827,7

62 768,9

1 248,6

2 330,4

230,5

715,0

171 132,4

196 583,5

1 134 903,289
150,79

1 237 895,710
158,80

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
01.01.2002 –
01.01.2003 –
31.12.2002
31.12.2003
I.

PRZYCHODY Z LOKAT
1. Odsetki
2. Odpis dyskonta
3. Dodatnie saldo różnic kursowych

12 895,1
5 038,0
112,6

7 754,1
3 261,8
0,0

PRZYCHODY Z LOKAT, RAZEM

18 045,7

11 015,9

2 660,5
2,1
8,1
70,3
21,4
0,0
0,0
21,4
18,7

2 762,3
4,3
2,8
284,0
21,2
1,4
1,4
18,4
17,8

2,7

0,6

2 762,4

3 074,6

0,0

0,0

IV. KOSZTY OPERACYJNE NETTO (II - III)

2 762,4

3 074,6

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I - IV)

15 283,3

7 941,3

569,1
-42,1

1 081,7
0,0

230,5
0,0

484,5
0,0

799,6

1 566,2

16 082,9

9 507,5

II. KOSZTY OPERACYJNE, W TYM:
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa
2. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
3. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
4. Amortyzacja premii
5. Pozostałe w tym:
- inne, zgodnie z umową
- koszty świadczeń
- nie podlegające limitowi, w tym:
- koszty prowadzenia rachunków bankowych
- koszty przechowywania papierów
wartościowych
KOSZTY OPERACYJNE, RAZEM
III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty)
z wyceny lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA),
RAZEM
VII. WYNIK Z OPERACJI (V + VI)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
15.11.1999 – 01.01.2001 – 01.01.2002 – 01.01.2003 –
31.12.2000
31.12.2001
31.12.2002
31.12.2003
I.

ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO:
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
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)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
5. Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3+4)
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

19 664,5
19 494,0
88,9
81,6
19 664,5
105 815,4

125 479,9
20 559,4
20 050,3
590,6
-81,5
20 559,4
38 084,9

184 124,2
16 082,9
15 283,3
569,1
230,5
16 082,9
-29 074,7

171
9
7
1

188 619,9

216 718,1

369 310,5

225 494,1

-82
105
125
125
124

804,5
815,4
479,9
479,9
574,2

-178
38
58
184
137

633,2
084,9
644,3
124,2
801,7

II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA:
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
1 788 369,274 1 692 810,132
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
729 260,611 1 415 309,671
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
1 059 108,663
277 500,461
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności
funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
1 788 369,274 3 481 179,406
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
729 260,611 2 144 570,282
c) saldo jednostek uczestnictwa
1 059 108,663 1 336 609,124
122

-398
-29
-12
171
177

385,2
074,7
991,8
132,4
836,8

132,4
507,5
941,3
081,7
484,5
9 507,5
15 943,6

-209
15
25
196
184

550,5
943,6
451,1
583,5
315,2

2 569 522,246 1 451 766,048
2 771 228,081 1 348 773,627
-201 705,835
102 992,421

6 050 701,652 7 502 467,700
4 915 798,363 6 264 571,990
1 134 903,289 1 237 895,710

III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA:
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
w okresie sprawozdawczym
4. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
zł
data wyceny

-

118.48 zł

137,75 zł

150,79 zł

118,48 zł

137,75 zł

150,79 zł

158,80 zł

16,37%

16,26%

9,47%

5,31%

118,40 zł
29.12.2000

137,76 zł
31.12.2001

150,75 zł
31.12.2002

158,80 zł
31.12.2003

zł
100,12 zł
118,58 zł
137,80 zł
data wyceny
15.11.1999
02.01.2001
02.01.2002
5. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej
wyceny w okresie sprawozdawczym:
zł
118,40 zł
137,76 zł
150,75 zł
data wyceny
29.12.2000
31.12.2001
31.12.2002
IV. PROCENTOWY UDZIAŁ W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW I AKTYWÓW NETTO KOSZTÓW OPERACYJNYCH, W TYM:
W ŚREDNICH AKTYWACH
a) rzeczywisty udział limitowanych kosztów operacyjnych netto
(w stosunku rocznym)
2,54%
1,48%
1,48%
b) rzeczywisty udział limitowanego wynagrodzenia towarzystwa
1,48%
1,96%
1,35%
(w stosunku rocznym)
W ŚREDNICH AKTYWACH NETTO
a) rzeczywisty udział limitowanych kosztów operacyjnych netto
(w stosunku rocznym)
2,58%
1,50%
1,50%
b) rzeczywisty udział limitowanego wynagrodzenia towarzystwa
2,00%
1,36%
1,50%
(w stosunku rocznym)

150,81 zł
02.01.2003

minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
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158,78 zł
31.12.2003

1,49%
1,49%

1,50%
1,50%

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach złotych)
01.01.2002 –
01.01.2003 –
31.12.2002
31.12.2003
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)

28 939,1

-7 797,3

2 178 288,4
12 318,2
2 165 597,5
372,7

1 840 617,6
8 184,0
1 832 316,4
117,2

2 149 349,3
2 146 651,8

1 848 414,9
1 845 658,3

2 674,0

2 731,1

0,0
0,0
23,5

1,4
4,3
19,8

-29 324,4

16 238,0

Wpływy
1) Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa
2) Z tytułu zaciągniętych kredytów
3) Pozostałe

376 872,8
368 848,6
7 791,2
233,0

226 712,8
225 612,3
697,0
403,5

II. Wydatki
1) Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa
2) Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
3) Odsetki
4) Pozostałe

406 197,2
398 196,2
7 791,2
8,1
201,7

210 474,8
209 370,4
697,0
2,8
404,6

-385,3

8 440,7

D. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

657,9

272,6

E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+C)
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

272,6
0,0

8 713,3
0,0

I.

Wpływy
1) Z tytułu posiadanych lokat
2) Z tytułu zbycia składników lokat
3) Pozostałe

II. Wydatki
1) Z tytułu nabycia składników lokat
2) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla
towarzystwa
3) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia
dla podmiotów prowadzących dystrybucję
4) Z tytułu opłat za zezwolenia
5) Pozostałe
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)
I.

C. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+B)
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ZESTAWIENIE LOKAT
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA NOTOWANE
Seria

OK0404
termin wykupu 21.04.2004 r.
OK1204
termin wykupu 12.12.2004 r.
OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA, RAZEM

Wartość
nominalna

5 000,0

Wartość
rynkowa
na dzień
31.12.2003
4 472,0
4 914,5

5 000,0

4 462,5

4 735,0

2,40%

10 000,0

8 934,5

9 649,5

4,89%

Wartość
w cenie
nabycia

Wartość
księgowa
na dzień
31.12.2003

Udział
w
aktywach

7 500,0

7 500,0

3,80%

29,7

0,02%

8 400,0

4,25%

101,3

0,05%

5 000,0

2,53%

60,9

0,03%

8 724,4

4,42%

141,7

0,07%

OBLIGACJE EMITOWANE NA RYNKACH PAŃSTW OECD
Wartość
nominalna

OBLIGACJE KORPORACYJNE
ASSET REPACKAGING TRUST
BV SERIES 80
termin wykupu 10.12.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 6.89%
nazwa emitenta - Asset Repackaging Trust
B.V.
siedziba emitenta - Amsterdam, Holandia
ART FIVE BV # 15
termin wykupu 16.07.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 5.79%
nazwa emitenta - Asset Repackaging Trust
Five B.V.
siedziba emitenta - Amsterdam, Holandia
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
termin wykupu 15.10.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 5,78%
nazwa emitenta - Caixa Geral de Depositos
S.A.
siedziba emitenta - Paryż, Francja
CCCI INVERSE FLOATER
termin wykupu 30.10.2006 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 11.12%

7 500,0

8 400,0

5 000,0

7 500,0
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Wartość
w cenie
nabycia

8 400,0

5 000,0

8 999,2

Udział
w
aktywach
2,49%

nazwa emitenta - Caisse Centrale du Credit
Immobilier de France
siedziba emitenta - Paryż, Francja
CLASS LTD. 117
termin wykupu 25.11.2011 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 3.06%
nazwa emitenta - Credit Linked Structured
Securities Ltd
siedziba emitenta - Jersey, the Channel
Islands
COMMERZBANK AG
termin wykupu 05.06.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 6.00%
nazwa emitenta - Commerzbank
Aktiengesellschaft
siedziba emitenta - Frankfurt nad Menem,
Niemcy
CORONETS LTD. SERIES 13
termin wykupu 16.07.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 5.84%
nazwa emitenta - Coronets Limited
siedziba emitenta - Grand Cayman, Cayman
Islands
CREST LTD. SERIES 9
termin wykupu 10.12.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 6.89%
nazwa emitenta - Czech Repackaged Euro
Securities Transactions
siedziba emitenta - Gibraltar
DEXIA HYPOBANK BERLIN AG
termin wykupu 22.09.2013 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 10,50%
nazwa emitenta - Dexia Hypothekenbank
Berlin AG
siedziba emitenta - Berlin, Niemcy
EARLS FOUR LIMITED SERIES 464
termin wykupu 19.01.2004 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 6.15%
nazwa emitenta - Earls Four Limited
siedziba emitenta - Grand Cayman, Cayman
Islands
EARLS EIGHT LTD #1
termin wykupu 09.04.2012 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 6.25%

10 730,8

9 000,0

9 119,0

7 000,0

8 500,0

12 600,0

9 000,0
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10 730,8

8 764,2

9 119,0

7 000,0

8 500,0

12 600,0

9 000,0

10 730,8

5,43%

32,4

0,02%

8 790,7

4,45%

38,5

0,02%

9 119,0

4,62%

110,9

0,06%

7 000,0

3,54%

27,8

0,01%

8 500,0

4,30%

21,9

0,01%

12 600,0

6,38%

352,4

0,18%

9 000,0

4,56%

127,9

0,06%

nazwa emitenta - Earls Eight Limited
siedziba emitenta - Grand Cayman, Cayman
Islands
KINGS LIMITED SERIES 18
termin wykupu 12.07.2010 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 5.14%
nazwa emitenta - Kings Limited
siedziba emitenta - Grand Cayman, Cayman
Islands
REGAL LIMITED #28
termin wykupu 20.04.2006 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 5.30%
nazwa emitenta - Regal Limited
siedziba emitenta - Grand Cayman, Cayman
Islands
ROCK LTD #11
termin wykupu 18.06.2007 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 5.74%
nazwa emitenta - Repackaged Offshore
Collateralised Kredit Limited
siedziba emitenta - Gibraltar
SNS BANK NEDERLAND
termin wykupu 26.05.2013 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 5.75%
nazwa emitenta - SNS Bank N.V.
siedziba emitenta - Utrecht, Holandia
OBLIGACJE ZAGRANICZNE
(BEZ ODSETEK), RAZEM
OBLIGACJE ZAGRANICZNE
(Z ODSETKAMI), RAZEM
ODSETKI NALICZONE OD OBLIGACJI
ZAGRANICZNYCH, RAZEM
BONY SKARBOWE
termin wykupu

6 500,0

7 500,0

7 000,0

5 000,0

120 349,8

6 298,5

6 354,3

3,22%

155,6

0,08%

7 350,2

3,72%

78,4

0,04%

6 965,5

3,53%

14,3

0,01%

5 000,0

2,53%

172,5

0,09%

121 034,9

61,28%

122 501,1

62,03%

1 466,2

0,75%

Udział
w
aktywach

718,5
720,3
725,3
736,6
775,9
721,7
419,1

Wartość
księgowa
na dzień
31.12.2003
4 967,5
4 962,4
4 952,5
4 929,1
4 896,6
4 753,8
9 474,9

37 817,4

38 936,8

19,71%

7 190,2

6 940,0

5 000,0

121 041,9

Wartość
nominalna

Wartość
w cenie
nabycia

11 lutego 2004 roku
18 lutego 2004 roku
3 marca 2004 roku
7 kwietnia 2004 roku
16 czerwca 2004 roku
17 listopada 2004 roku
24 listopada 2004 roku

5
5
5
5
5
5
10

4
4
4
4
4
4
9

BONY SKARBOWE, RAZEM

40 000,0
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000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0

2,52%
2,51%
2,51%
2,50%
2,48%
2,40%
4,79%

PAPIERY WARTOŚCIOWE
DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO
OBROTU, RAZEM

170 349,8

167 793,8

169 621,2

85,88%

PAPIERY WARTOŚCIOWE NIE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
LISTY ZASTAWNE

Wartość
nominalna

Wartość
w cenie
nabycia

Wartość
księgowa
na dzień
31.12.2003

Udział
w
aktywach

Rheinhyp BRE Bank Hipoteczny
termin wykupu 31.07.2006 r.
odsetki naliczone wg stopy procentowej
5.92%

3 300,0

3 300,4

3 300,3

1,67%

33,7

0,02%

Listy zastawne (bez odsetek), razem
Listy zastawne (z odsetkami), razem
Odsetki naliczone od listów zastawnych,
razem

3 300,0

3 300,3
3 334,0

1,67%
1,69%

33,7

0,02%

3 300,4

OBLIGACJE KORPORACYJNE
VOLKSWAGEN POZNAŃ
termin wykupu 23.02.2004 r.

7 500,0

7 310,3

7 444,6

3,77%

CERTYFIKATY DEPOZYTOWE
AIG BANK POLSKA
termin wykupu 08.04.2004 r.

7 000,0

6 815,5

6 900,2

3,49%

17 800,0

17 426,2

17 645,1

8,93%

185 220,0

187 266,3

94,81%

188 766,2

95,58%

1 499,9

0,77%

PAPIERY WARTOŚCIOWE NIE
DOPUSZCZONE DO
PAPIERY WATOŚCIOWE (BEZ ODSETEK),
RAZEM
PAPIERY WARTOŚCIOWE
(Z ODSETKAMI), RAZEM
ODSETKI NALICZONE OD PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH, RAZEM
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ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE LOKAT
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO
PORÓWNANIE Z POPRZEDNIMI OKRESAMI SPRAWOZDAWCZYMI
(w tysiącach zł)

Papiery wartościowe
Obligacje Skarbu Państwa
bez odsetek
z odsetkami
Bony skarbowe
Papiery zagraniczne
bez odsetek
z odsetkami
Obligacje korporacyjne
Certyfikaty depozytowe
Weksle korporacyjne
Listy zastawne
bez odsetek
z odsetkami
Papiery wartościowe bez odsetek,
razem
Papiery wartościowe z odsetkami,
razem

Wartość
rynkowa

31.12.2000
Udział
w
aktywach

Wartość
rynkowa

31.12.2001
Udział
w
aktywach

Wartość
rynkowa

31.12.2002
Udział
w
aktywach

Wartość
rynkowa

31.12.2003
Udział
w
aktywach

15 121,8
16 414,7
86 323,1

12,00%
13,03%
59,19%

24 399,7
25 001,7
41 429,0

13,19%
13,52%
22,40%

13 173,2
13 450,5
19 492,2

7,66%
7,82%
11,35%

9 649,5
9 649,5
38 936,8

4,89%
4,89%
19,71%

0,0
0,0
11 873,3
0,0
0,0

0,00%
0,00%
9,42%
0,00%
0,00%

98 382,1
101 064,0
9 360,8
0,0
7 438,8

53,19%
54,64%
5,06%
0,00%
4,02%

0,0
0,0

0,00%
0,00%

0,0
0,0

113 318,2

80,61%

114 611,1

81,64%

258,1
226,4
466,1
475,8
0,0

69,45%
70,59%
4,93%
4,35%
0,00%

0,00%
0,00%

1 300,0
1 316,5

181 010,4

97,86%

184 294,3

99,64%

129

119
121
8
7

121
122
7
6

034,9
501,1
444,6
900,2
0,0

61,28%
62,03%
3,77%
3,49%
0,00%

0,76%
0,77%

3 300,3
3 334,0

1,67%
1,69%

169 165,4

98,50%

187 266,3

94,81%

171 427,5

99,81%

188 766,2

95,58%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
RYNKU PIENIĘŻNEGO
1.

Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji
funduszu:

1)

Walutowa struktura aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa Funduszu, w tym środki pieniężne wyrażone są w złotych polskich.
W okresie sprawozdawczym DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego nie dokonał lokat w zagraniczne papiery wartościowe nominowane w walutach obcych.

2)

Kredyty i pożyczki
Fundusz podpisał z Bankiem PEKAO S.A. umowę kredytowania w ciężar rachunku bieżącego do kwoty 18,0 mln PLN na okres 1 roku oprocentowanego w skali roku stawką
WIBOR1M + 1,5%.
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie korzystał z kredytów w kwocie stanowiącej,
na dzień wykorzystania, więcej niż 1% wartości aktywów.
Koszty obsługi kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 2,8 tys. PLN.

3)

Kredyty i pożyczki pieniężne udzielone przez Fundusz
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielił pożyczek pieniężnych.

4)

Podział kosztów pokrywanych przez Towarzystwo
Zgodnie z art. 10 Statutu Towarzystwo ma obowiązek pokrycia z własnych środków
wszystkich kosztów i wydatków związanych z działalnością Funduszu za wyjątkiem:
a) prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie
rachunków bankowych,
b) prowizji i opłat związanych z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych
i praw majątkowych,
c) podatków i innych opłat wymaganych przez organy państwowe i samorządowe, w tym
opłat za zezwolenia oraz rejestracje.
We wskazanym okresie Towarzystwo pokryło wszystkie koszty działalności Funduszu.

5)

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
1 stycznia –
31 grudnia 2002 r.

1 stycznia –
31 grudnia 2003 r.

569,1 tys. PLN

1 081,7 tys. PLN

569,1 tys. PLN

1 081,7 tys. PLN

Zysk / strata zrealizowana ze
zbycia lokat w tym:
ze zbycia dłużnych papierów
wartościowych
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6)

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
1 stycznia –
31 grudnia 2002 r.

1 stycznia –
31 grudnia 2003 r.

230,5 tys. PLN

484,5 tys. PLN

230,5 tys. PLN

484,5 tys. PLN

Wzrost / spadek niezrealizowanego zysku / straty z wyceny
lokat
z wyceny dłużnych papierów
wartościowych

7)

Podatki i opłaty
Podatki
Dochody Funduszu są zwolnione z opodatkowania na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 10 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (do tychże funduszy zalicza się Fundusz) jest pobierany podatek dochodowy.
W związku z powyższym Fundusz jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.
Jednostki uczestnictwa Funduszu nie są indywidualnie oznaczane, tak, więc nie jest możliwa ich indywidualna identyfikacja, w związku, z czym zgodnie z art. 30 ust.
1 c przedmiotowej ustawy przyjmuje się, iż Fundusz odkupuje kolejno jednostki uczestnictwa począwszy od nabytych najwcześniej (metoda FIFO).
W okresie objętym sprawozdaniem stawka podatku wynosiła 20%.
W okresie sprawozdawczym Fundusz odprowadził do Urzędu Skarbowego podatek
w wysokości 403,5 tys. PLN.

Opłaty
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie poniósł żadnych wydatków związanych
z transakcjami giełdowymi.
Do 31 grudnia 2003 roku Fundusz pokrył nielimitowane koszty operacyjne swojej działalności (w tym koszty obsługi kredytu) w wysokości 26,9 tys. PLN.

8)

Informacje o dystrybucji dochodów Funduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu, w okresie sprawozdawczym Fundusz nie wypłacał uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Funduszu bez wykupu jednostek uczestnictwa.

9)

Informacje o transakcjach w papiery wartościowe wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie dokonał lokat w papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
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2.

Informacje o:

1)

Łącznej wartości wynagrodzeń i nagród obciążających Fundusz
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie wypłacał (w pieniądzu i w naturze) wynagrodzeń i nagród osobom zarządzającym i nadzorującym.

2)

Wartości nie spłaconych zaliczek, pożyczek, kredytów, gwarancji i poręczeń
Na dzień bilansowy Fundusz nie posiadał nie spłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek;
udzielonych podmiotom gwarancji i poręczeń lub innych zawartych umów.

3)

Informacje o lokowaniu aktywów w nieruchomości.
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie lokował swoich środków w nieruchomości.

4)

Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych
w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.
W okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.

5)

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,
a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły takie zdarzenie, które nie zostały
ujęte w sprawozdaniu finansowym.

6)

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym i 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.

7)

Dokonane korekty błędów podstawowych
W okresie objętym sprawozdaniem nie zarejestrowano pojawienia się błędów podstawowych.
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Sprawozdanie finansowe
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Zabezpieczenia Emerytalnego

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Akcjonariusza DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania fin ansowego DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zabezpieczenia Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii
Ludowej 26, na które składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje
aktywa netto i kapitały na sumę 123.279,2 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk z operacji w kwocie 9.413,4 tys. złotych, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący
się tego dnia, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.356,5 tys.
złotych, zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. o wartości 112.043,8 tys.
złotych oraz informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego
sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę
jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu biegłego
rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Przepisy te wymagają,
aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę poprawności
stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Towarzystwa oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii.
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Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Zabezpieczenia Emerytalnego zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Funduszu na dzień 31 grudnia 2003 r., wynik z operacji
za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz przepływy środków pieniężnych, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149, poz. 1670) oraz jest
zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami
statutu Funduszu.
Ponadto stwierdzamy, że List DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu zawiera informacje, o których mowa w par. 43 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, które są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zabezpieczenia Emerytalnego.
Do sprawozdania finansowego dołączono Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

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

Warszawa, 6 kwietnia 2004 roku.
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Za KPMG Polska
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Pełnomocnik

OŚWIADCZENIE BANKU DEPOZYTARIUSZA

Bank Polska Kasa Opieki S.A., pełniąc funkcję Depozytariusza dla DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zabezpieczenia Emerytalnego potwierdza zgodność ze stanem faktycznym
danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym ww. Funduszu sporządzonym za okres
od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku, dotyczących stanów aktywów zapisanych na rachunkach
pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających.

Sławomir Maculewicz
Dyrektor
Wydział Operacyjny
Departament Powierniczy

Małgorzata Bucka-Winiarek
Kierownik
Zespołu Wyceny Aktywów

Warszawa, 5 kwietnia 2004 roku
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zabezpieczenia Emerytalnego
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 r.
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Zabezpieczenia Emerytalnego, na które składa się:
1)
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje aktywa netto i kapitały
2)
na sumę 123 279,2 tys. złotych;
3)
rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zysk z operacji w kwocie 9 413,4 tys. złotych;
4)
zestawienie zmian w aktywach netto;
5)
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9 356,5 tys. złotych;
6)
zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. o wartości 112 043,8 tys.
złotych;
7)
informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes

Joanna Sworowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Warszawa 6 kwietnia 2004 roku
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
1) FUNDUSZ
Nazwa Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zabezpieczenia Emerytalnego
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.

Cel inwestycyjny:
Celem inwestycyjnym Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Funduszu
w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich lokowanie w papiery wartościowe
o niskim poziomie ryzyka, przy założeniu utrzymywania przeważającej części Aktywów Funduszu
w dłużnych papierach wartościowych lub środkach pieniężnych. Zasady polityki inwestycyjnej
są zgodne z zasadami polityki inwestycyjnej przewidzianej dla otwartych funduszy emerytalnych
i pracowniczych funduszy emerytalnych działających na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz.934 z późniejszymi zmianami). Wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać 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.
Wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok,
3.
Prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat Funduszu,
4.
Transakcje terminowe
5.
Jednostki uczestnictwa,
6.
Zagraniczne tytuły uczestnictwa,
pod warunkiem, że są zbywalne.
Ponadto, lokaty Funduszu podlegają następującym ograniczeniom:
1.
Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe
i wierzytelności pieniężne inne niż:
a. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu rynku regulowanym
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub na zagranicznym rynku regulowanym,
b. Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie
pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej, o ile warunki emisji lub pierwszej oferty
publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, oraz gdy dopuszczenie
do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dopuszczenia
do publicznego obrotu,
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o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, pod warunkiem, że są one zbywalne
i ich wartość rynkowa może być ustalona w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż
w Dniu Wyceny.
2.
3.

4.

5.

Do 5% wartości Aktywów Funduszu może być lokowana w papiery wartościowe
wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu,
Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe
wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu, jeżeli łączna
wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Funduszu,
Do 25% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w listy zastawne emitowane
przez jeden bank hipoteczny, przy czym suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać
80% wartości Aktywów Funduszu,
Z wyłączeniem akcji narodowych funduszy inwestycyjnych, których udział w Aktywach
Funduszu nie może przekroczyć 10%, udział akcji w Aktywach Funduszu będzie zawierał
się w przedziale od 5% do 40%. Okresowo, w sytuacjach wystąpienia załamania
gospodarki lub rynków finansowych lub kapitałowych udział akcji w Aktywach Funduszu
może być niższy niż wskazany w zdaniu poprzednim.
Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają lokaty Funduszu oraz
zasady polityki inwestycyjnej i dywersyfikacji lokat zostały zawarte w art. 8 Statutu Funduszu.

2) TOWARZYSTWO
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 sprawozdania finansowego Funduszu
za rok 2003 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 finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
Dniem bilansowym jest 31.12.2003 roku.
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Sprawozdanie obejmuje następujące dane porównywalne:
a)
Bilans na dzień 31 grudnia 2002 roku,
b)
Rachunek Wyniku z Operacji oraz Rachunek Przepływów Pieniężnych za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2002 roku,
c)
Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okresy sprawozdawcze obejmujące lata:
2000, 2001, 2002.

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) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zabezpieczenia Emerytalnego na dzień 31 grudnia 2003 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi
zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149 z 2001
r., poz.1670).

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu
1.

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 uzyskania dowodu księgowego
w sposób zapewniający ich ujęcie we właściwym okresie sprawozdawczym.

2.

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.

3.

Dłużne papiery wartościowe z naliczanymi odsetkami ujmuje się w księgach rachunkowych
według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej, a wartość odsetek
skumulowanych ujmuje się odrębnie jako należności Funduszu.

4.

Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe ujmuje się w cenie
nabycia wynikającej z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych i ewentualnych
dopłat lub otrzymanych przychodów pieniężnych.

5.

Jeżeli realizacja umowy, o której mowa w art.7 ust.3 ustawy – Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, jest objęta systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie
zobowiązań, o którym mowa w art. 137 ust. 2 tej ustawy, to w przypadku gdy:
1) Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery będące przedmiotem tej umowy ujmuje
się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie zawarcia tej
umowy,
2) Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
zawarcia tej umowy.
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Jeżeli realizacja umowy, o której mowa powyżej, nie jest objęta systemem gwarantującym
prawidłowe wykonanie zobowiązań, to w przypadku, gdy:
1) Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie
rozliczenia tej umowy,
2) Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
rozliczenia tej umowy.
W przypadku umowy, mającej za przedmiot nabycie lub zbycie praw majątkowych lub papierów wartościowych innych niż wymienione powyżej, prawa i papiery te ujmuje się w
księgach rachunkowych jak nabyte lub zbyte w dacie rozliczenia.
6.

Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego
składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych metoda odpisu dyskonta lub
amortyzacji premii, najwyższej bieżącej wartości księgowej uwzględniającej odpowiednio
odpis dyskonta lub amortyzację premii. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu
są wyłączone spod tej zasady.

7.

Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku zorganizowanym ujmuje się w księgach
Funduszu w dniu następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane
z prawem do dywidendy.

8.

Prawa poboru akcji notowanych na rynku zorganizowanym ujmuje się w księgach w dniu
następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane z prawem poboru.
Niewykorzystane prawa poboru są umarzane według wartości równej zeru w dniu
następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa.

9.

Gdy na rynkach zagranicznych przyjęte są odmienne zasady dotyczące ustalania prawa
poboru akcji i prawa do otrzymania dywidendy od akcji, w szczególności związane
z funkcjonowaniem systemu depozytowo-rozliczeniowego, prawa te ujmuje się w księgach
rachunkowych w dniu uzyskania dokumentu potwierdzającego istnienie oraz wartość tych
praw.

10. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień ujęcia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim rejestrze.
11. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupienia następuje zgodnie
z metodą FIFO.
12. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
13. Przychody z lokat obejmują w szczególności dywidendy i inne udziały w zyskach, odsetki,
odpis dyskonta oraz dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną
środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
14. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
15. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
16. Koszty operacyjne 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 oraz amortyzację premii
a także koszty limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
17. Koszty operacyjne Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej.
W przypadku limitowanych kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane
wydatki. Płatności z tytułu limitowanych kosztów operacyjnych zmniejszają rezerwę.
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Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
Od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 roku rezerwa tworzona była wyłącznie
na Wynagrodzenie Towarzystwa ponieważ Towarzystwo pokrywa wszelkie koszty
działalności Funduszu z wyłączeniem obciążeń nie podlegających limitowi.
18. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają
rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki.
19. 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 10.

Wycena aktywów
1.

Aktywa Funduszu będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia się,
a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożności.

2.

Aktywa Funduszu nie będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia
się, a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości godziwej.

3.

W Dniu Wyceny aktywa wycenia się, a zobowiązania ustala się według stanów
odpowiednio aktywów i zobowiązań odpowiednio kursów, cen i wartości z dnia
poprzedniego.

4.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, w którym odbywa się
sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych na rynkach regulowanych
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym w ciągu ostatniego miesiąca
kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi papierami
wartościowym.

6.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym po raz pierwszy zarejestrowano papiery
wartościowe (tzw. primary exchange podawany przez serwis informacyjny Bloomberg),
a w sytuacji gdy nie zarejestrowano obrotu lub jeżeli papiery wartościowe nie są notowane
na tym rynku, rynek na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano
największy średni wolumen obrotu tymi papierami wartościowym.

7.

Papiery wartościowe notowane na rynkach zorganizowanych wyceniane są zgodnie
z kursem ogłoszonym przez rynek główny dla danego papieru w następujący sposób:
a) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych,
na których wyznaczany i ogłaszany jest kurs zamknięcia – w oparciu o ostatni kurs
zamknięcia w systemie notowań ciągłych,
b) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych bez
odrębnego wyznaczania kursu zamknięcia – w oparciu o cenę średnią transakcji
ważoną wolumenem obrotu z ostatniego dnia, w którym zawarto transakcję,
c) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań jednolitych –
w oparciu o ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego,

8.

Jeżeli ostatni kurs zamknięcia na danym rynku lub w danym systemie notowań nie jest
dostępny lub jest dostępny, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji nie
odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego, wyceniając ten papier
wartościowy, uwzględnia się ceny w najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, z tym,
że uwzględnianie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne.
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9.

Do czasu rozpoczęcia notowań papiery dopuszczone do publicznego obrotu wycenia się
według ceny nabycia.

10. Dla wyceny dłużnych papierów wartościowych przyjęto następujące zasady:
• wartość bonów skarbowych ustalana jest w stosunku do ich wartości nominalnej przy
zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta,
• dla obligacji skarbowych notowanych na rynku zorganizowanym stosowane są zasady
opisane w punkcie 7,
• wartość obligacji skarbowych nie notowanych na rynku zorganizowanym ustalana jest
w stosunku do ich wartości nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu
dyskonta lub amortyzacji premii,
• wycena papierów wartościowych, będących przedmiotem transakcji typu buy-sell-back
oparta jest w każdym Dniu Wyceny na metodzie liniowego odpisu różnicy pomiędzy ceną
odkupu a ceną nabycia papieru wartościowego,
• wartość nie notowanych obligacji korporacyjnych ustala się w stosunku do ich wartości
nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta lub amortyzacji premii,
• wycena notowanych na rynku zorganizowanym obligacji korporacyjnych opiera się
na zasadach opisanych w pkt. 7.
11. Kontrakty terminowe notowane na rynku zorganizowanym wycenia się według kursu
określającego stan rozliczeń Funduszu i instytucji rozliczeniowej.
12. Wartość papierów wartościowych notowanych za granicą ustalana jest w każdym Dniu
Wyceny według kursu zamknięcia z ostatniego notowania na rynku głównym
a w przypadku papierów wartościowych nie notowanych na giełdzie według kursów
publikowanych w tabelach finansowych zamieszczanych w specjalistycznych
wydawnictwach.
13. Zagraniczne papiery wartościowe wycenia się w walucie kraju notowania lub w przypadku
papierów nie notowanych na rynku zorganizowanym – w walucie, w której papier
wartościowy jest denominowany i wykazuje się w walucie polskiej po przeliczeniu według
średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień
określony w punkcie 3.
14. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą, „najdroższe sprzedaje się jako
pierwsze”, polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia
danego składnika lokat. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu są wyłączone spod
tej zasady.
15. 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.

b/ Kryterium wyboru rynku
Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego dla papierów wartościowych notowanych
na giełdzie lub na zorganizowanym rynku poza giełdowym jest wolumen obrotów danym papierem wartościowym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego.

c/ Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Fundusz nie dokonał zmiany stosowanych zasad
rachunkowości.
W dniu 30 kwietnia 2003 roku dokonano zmian w Statucie Funduszu. Zmiany te nie miały wpływu na stosowane zasady rachunkowości.
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d/ Opis przyjętego kryterium podziału składników portfela lokat
Składniki portfela lokat Funduszu przedstawiono zgodnie z następującymi kryteriami podziału:
Papiery wartościowe dopuszczone i nie dopuszczone do publicznego obrotu w tym:
Dopuszczone do publicznego obrotu w tym:
• Notowane w tym:
Akcje:
Notowane na GPW w systemie notowań ciągłych
Dłużne papiery wartościowe w tym:
Obligacje skarbowe notowane na GPW i CETO w systemie notowań
ciągłych,
• Nienotowane papiery wartościowe w tym:
Bony Skarbowe, w tym:
Bony Skarbowe
Bony skarbowe nabyte z przyrzeczeniem odkupu
BILANS
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)

I.

AKTYWA
1. LOKATY
PAPIERY WARTOŚCIOWE
PAPIERY WARTOŚCIOWE W CENIE NABYCIA
LOKATY, RAZEM
2. ŚRODKI PIENIĘŻNE
Rachunki bieżące
Rachunki depozytów terminowych
ŚRODKI PIENIĘŻNE, RAZEM
3. NALEŻNOŚCI
1. Z tytułu zbytych lokat
2. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
3. Odsetek
4. Pozostałe, w tym:
- z tytułu przedpłat na akcje
NALEŻNOŚCI, RAZEM
AKTYWA, RAZEM

II. ZOBOWIĄZANIA
1. Z tytułu nabytych lokat
2. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
3. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
4. Pozostałe, w tym:
- zobowiązania wobec dostawców
- zobowiązania wobec towarzystwa
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31.12.2002 r.

31.12.2003 r.

59 803,9
58 571,0
59 803,9

112 043,8
106 871,4
112 043,8

11,7
0,0
11,7

0,9
9 367,3
9 368,2

60,4
1 798,8
499,4
0,0
0,0
2 358,6

0,0
5,9
196,1
2 610,0
2 610,0
2 812,0

62 174,2

124 224,0

337,1
6,9
0,5
152,5
0,0
152,3

337,4
12,0
267,4
328,0
0,6
321,7

-

zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
od osób fizycznych

0,2

5,7

497,0

944,8

III. AKTYWA NETTO (I - II)

61 677,2

123 279,2

IV. KAPITAŁ
1. Wpłacony
2. Wypłacony

55 905,4
60 816,8
-4 911,4

108 094,1
125 426,0
-17 331,9

3 893,7

5 370,8

731,1

5 930,5

1 147,0

3 883,8

61 677,2

123 279,2

ZOBOWIĄZANIA, RAZEM

V. ZAKUMULOWANE, NIEROZDYSPONOWANE PRZYCHODY
Z LOKAT NETTO
VI. ZAKUMULOWANY, NIEROZDYSPONOWANY
ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT
VII. WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT PONAD CENĘ
NABYCIA
VIII. KAPITAŁ I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI,
RAZEM (IV+V+VI+VII)
1. Liczba jednostek uczestnictwa
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
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4 485 473,504 8 052 303,759
13,75
15,31

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZABEZPIECZENIA
EMERYTALNEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)

01.01.2002 – 01.01.2003 –
31.12.2002
31.12.2003
I.

PRZYCHODY Z LOKAT
1. Dywidendy
2. Odsetki
3. Odpis dyskonta
4. Pozostałe

188,1
599,7
2 688,5
0,1

256,8
1 037,9
2 772,3
0,0

PRZYCHODY Z LOKAT, RAZEM

3 476,4

4 067,0

1 408,5
1,8
1,3
11,4
8,3
0,3
0,7
7,3
6,9

2 569,2
4,0
0,7
6,2
9,7
1,1
0,0
8,6
8,2

0,4

0,4

1 431,3

2 589,8

0,0

0,0

IV. KOSZTY OPERACYJNE NETTO (II - III)

1 431,3

2 589,8

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I - IV)

2 045,1

1 477,2

157,8
0,0

5 199,4
0,0

II. KOSZTY OPERACYJNE
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa
2. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
3. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
4. Amortyzacja premii
5. Pozostałe, w tym:
- inne, zgodnie z umową
- koszty świadczeń
- nie podlegające limitowi, w tym:
- koszty prowadzenia rachunków bankowych
- koszty przechowywania papierów
wartościowych
KOSZTY OPERACYJNE, RAZEM
III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty)
z wyceny lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA),
RAZEM

1 231,6
0,0

2 736,8
0,0

1 389,4

7 936,2

VII. WYNIK Z OPERACJI (V + VI)

3 434,5

9 413,4
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
15.11.1999 – 01.01.2001 – 01.01.2002 – 01.01.2003 –
31.12.2000
31.12.2001
31.12.2002
31.12.2003
I.

ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO:
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
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)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
5. Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5)
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

1 049,6
505,6
473,8
70,2
1 049,6
6 203,1

7 252,7
1 287,7
1 343,0
99,4
-154,7
1 287,7
22 193,0

30 733,4
3 434,5
2 045,1
157,8
1 231,6
3 434,5
27 509,3

61
9
1
5
2
9
52

7 464,1

23 463,5

29 889,2

64 609,1

-1
22
23
30
19

-2
27
30
61
47

-1
6
7
7
6

261,0
203,1
252,7
252,7
340,3

II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA:
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
698 523,532 1
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
105 408,321
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
593 115,211 1
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
698 523,532 2
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
105 408,321
c) saldo jednostek uczestnictwa
593 115,211 2
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270,5
193,0
480,7
733,4
025,1

379,9
509,3
943,8
677,2
142,7

-12
52
61
123
85

677,2
413,4
477,2
199,4
736,8
413,4
188,6

420,5
188,6
602,0
279,2
812,1

916 474,138 2 259 571,704 4 417 750,919
104 130,122 179 557,427 850 920,664
812 344,016 2 080 014,277 3 566 830,255
614 997,670 4 874 569,374 9 292 320,293
209 538,443 389 095,870 1 240 016,534
405 459,227 4 485 473,504 8 052 303,759

III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA
1) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego
okresu sprawozdawczego
2) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na okresu
sprawozdawczego koniec
3) procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
w okresie sprawozdawczym
4) maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
zł
data wyceny
minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym:
zł
data wyceny
5) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny
w okresie sprawozdawczym:
zł
data wyceny
IV. PROCENTOWY UDZIAŁ W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW I AKTYWÓW NETTO
W ŚREDNICH AKTYWACH
a) rzeczywisty udział limitowanych kosztów operacyjnych netto (w skali roku)
b) rzeczywisty udział limitowanego wynagrodzenia towarzystwa (w skali roku)
W ŚREDNICH AKTYWACH NETTO
a) rzeczywisty udział limitowanych kosztów operacyjnych netto (w skali roku)
b) rzeczywisty udział limitowanego wynagrodzenia towarzystwa (w skali roku)
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12,23 zł

12,78 zł

13,75 zł

12,23 zł

12,78 zł

13,75 zł

15,31 zł

19,76%

4,47%

7,59%

11,34%

12,49 zł
24.07.2000

12,80 zł
19.11.2001

13,77 zł
02.12.2002

15,33 zł
31.12.2003

10,01 zł
15.11.1999

11,65 zł
14.03.2001

12,78 zł
01.01.2002

13,66 zł
07.03.2003

12,23 zł
12,78 zł
13,76 zł
29.12.2000
31.12.2001
31.12.2002
KOSZTÓW OPERACYJNYCH, W TYM:

15,33 zł
31.12.2003

3,89%
1,94%

3,22%
2,62%

2,93%
2,93%

2,95%
2,95%

4,00%
2,00%

3,27%
2,66%

2,99%
2,99%

2,99%
2,99%

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZABEZPIECZENIA
EMERYTALNEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
01.01.200201.01.2003 –
31.12.2002
31.12.2003
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II)
I.

Wpływy
1) Z tytułu posiadanych lokat
2) Z tytułu zbycia składników lokat
3) Pozostałe

II. Wydatki
1) Z tytułu nabycia składników lokat
2) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla
towarzystwa
3) Z tytułu opłat rejestracyjnych
4) Pozostałe
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
FINANSOWEJ (I-II)
I.

Wpływy
1) Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa
2) Z tytułu zaciągniętych kredytów
3) pozostałe

II. Wydatki
1) Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa
2) Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
3) Odsetki
4) Pozostałe
C. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+ B)
D. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+ C)
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
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-26 627,2

-44 920,2

887 311,0
700,3
886 497,5
113,2

1 395 884,9
1 368,8
1 394 370,3
145,8

913 938,2
912 592,5

1 440 805,1
1 438 373,4

1 335,4
1,8
8,5

2 424,1
4,0
3,6

25 706,4

54 276,7

32 032,3
28 079,1
3 941,5
11,7

70 866,5
66 668,9
3 796,0
401,6

6 325,9
2 373,0
3 941,5
1,3
10,1

16 589,8
12 415,4
3 796,0
0,7
377,7

-920,8

9 356,5

932,5

11,7

11,7
0,0

9 368,2
0,0

ZESTAWIENIE LOKAT DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
AKCJE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
AKCJE NOTOWANE NA RYNKU REGULOWANYM
Spółka
Liczba
akcji

Wartość
Udział
rynkowa
w
na dzień
aktywach
31.12.2003
Akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych
AGORA S.A.
APATOR S.A
BZ WBK S.A.
CERSANIT S.A.
COMPUTERLAND S.A.
DĘBICA S.A.
ELDORADO S.A.
EMAX S.A.
FORTE S.A.
GROCLIN S.A.
IMPEL S.A.
JELFA S.A.
KĘTY S.A.
KGHM S.A.
KREDYT BANK S.A.
BANK PEKAO S.A.
PGF S.A.
POLFA S.A.
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
PROKOM S.A.
REDAN S.A.
SOFTBANK S.A.
STALPROFIT S.A.
ŚNIEŻKA S.A.
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
AKCJE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO
OBROTU, RAZEM

30
1
1
10

914
733
145
000
223
000
634
947
155
948
884
114
000
137
000
055
887
579
232
000
439
571
576
711
191

1 389,0
55,6
86,4
228,3
22,4
335,3
429,8
460,6
739,1
113,7
985,0
5,0
702,9
216,9
324,8
2 139,5
313,6
842,2
3 280,7
1 726,4
593,3
292,1
548,2
1 599,6
3 174,0

1 579,7
73,7
86,7
765,0
20,3
384,0
892,0
663,1
1 111,6
193,8
1 075,9
5,5
810,0
344,2
320,0
2 381,9
329,7
794,5
3 505,8
2 088,0
924,5
298,5
586,4
2 065,0
3 578,3

1,27%
0,06%
0,07%
0,62%
0,02%
0,31%
0,72%
0,53%
0,89%
0,16%
0,87%
0,00%
0,65%
0,28%
0,26%
1,92%
0,27%
0,64%
2,82%
1,68%
0,74%
0,24%
0,47%
1,66%
2,88%

867 075

20 604,4

24 878,1

20,03%

867 075

20 604,4

24 878,1

20,03%

3
29
5
122
1
37
6
13
40
22
7
3
140
12
49
11
7
72
236

AKCJE, RAZEM
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Wartość
w cenie
nabycia

ZESTAWIENIE LOKAT
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZABEZPIECZENIA
EMERYTALNEGO
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE NOTOWANE NA RYNKU REGULOWANYM
OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA NOTOWANE NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W
WARSZAWIE I CENTRALNEJ TABELI OFERT S.A.
Notowane w systemie notowań ciągłych
Obligacje o oprocentowaniu zmiennym
Seria

Wartość
nominalna

DZ0709
termin wykupu 18.07.2009 r.
Odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 5.81%

10,0

Wartość
w cenie
nabycia

Wartość
rynkowa
na dzień
31.12.2003
9,7
10,4

Udział
w
aktywach

0,3

0,00%

880,5

1 018,0

0,82%

5 305,0

18,6
5 255,0

0,01%
4,23%

3 036,9

56,9
2 894,3

0,05%
2,33%

5 153,0

89,5
4 817,5

0,07%
3,88%

30,3

0,02%

13 995,2
14 190,8
195,6

11,27%
11,42%
0,15%

0,01%

Obligacje o oprocentowaniu stałym
PS1004
termin wykupu 12.10.2004 r.
Odsetki naliczone od obligacji
procentowej 8.50%
PS1106
termin wykupu 12.11.2006 r.
Odsetki naliczone od obligacji
procentowej 8.50%
PS0608
termin wykupu 24.06.2008 r.
Odsetki naliczone od obligacji
procentowej 5.75%
DS1110
termin wykupu 24.11.2010 r.
Odsetki naliczone od obligacji
procentowej 6.00%

1 000,0
wg stopy
5 000,0
wg stopy
3 000,0
wg stopy
5 000,0
wg stopy

Obligacje bez odsetek, razem
Obligacje z odsetkami, razem
Odsetki naliczone od obligacji, razem

14 010,0
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14 385,1

Nie notowane papiery wartościowe
Bony skarbowe
Termin wykupu

07
11
19
16
23
30
25
17
15

stycznia 2004 roku
lutego 2004 roku
maja 2004 roku
czerwca 2004 roku
czerwca 2004 roku
czerwca 2004 roku
sierpnia 2004 roku
listopada 2004 roku
grudnia 2004 roku

Bony skarbowe razem

Wartość
nominalna

10
5
5
15
10
5
10
10
5

000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0

75 000,0

Dłużne papiery wartościowe bez odsetek,
razem
Dłużne papiery wartościowe z odsetkami,
razem
Odsetki naliczone od dłużnych papierów
wartościowych, razem
PAPIERY WARTOŚCIOWE BEZ ODSETEK,
RAZEM

Wartość
w cenie
nabycia

Udział
w
aktywach

744,7
849,9
769,7
409,6
546,4
834,8
550,0
456,0
720,8

Wartość
księgowa
na dzień
31.12.2003
9 990,2
4 972,6
4 911,4
14 674,4
9 781,9
4 883,9
9 705,8
9 518,8
4 731,5

71 881,9

73 170,5

58,88%

86 267,0

87 165,7

70,15%

87 361,3

70,30%

195,6

0,15%

112 043,8

90,18%

112 239,4

90,33%

195,6

0,15%

9
4
4
14
9
4
9
9
4

106 871,4

PAPIERY WARTOŚCIOWE Z ODSETKAMI,
RAZEM
ODSETKI NALICZONE OD PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH, RAZEM
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8,04%
4,00%
3,95%
11,81%
7,87%
3,93%
7,81%
7,66%
3,81%

ZESTAWIENIE LOKAT
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
(w tysiącach zł)

Papiery wartościowe

Akcje
Obligacje skarbowe
bez odsetek
z odsetkami
Bony skarbowe
Papiery wartościowe
bez odsetek, razem
Papiery wartościowe
z odsetkami, razem

31.12.2000
Wartość
Udział
rynkowa
w
aktywach
2 732,4
36,72%

31.12.2001
Wartość
Udział
w
rynkowa
aktywach
5 837,7
18,94%

11 646,1

31.12.2002
Udział
w
aktywach
18,72%

24 878,1

31.12.2003
Udział
w
aktywach
20,03%

Wartość
rynkowa

Wartość
rynkowa

882,0
902,1
3 454,9

11,85%
12,12%
46,43%

991,4
1 011,0
23 039,3

3,22%
3,28%
74,75%

19 456,9
19 956,3
28 700,9

31,31%
32,11%
46,18%

13 995,2
14 190,8
73 170,5

11,27%
11,42%
58,88%

7 069,3

95,00%

29 868,4

96,91%

59 803,9

96,21%

112 043,8

90,18%

7 089,4

95,27%

29 888,0

96,97%

60 303,3

97,01%

112 239,4

90,35%
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
1.

Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji
funduszu:

1)

Walutowa struktura aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa Funduszu, w tym środki pieniężne wyrażone są w złotych polskich.
W okresie sprawozdawczym DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zabezpieczenia
Emerytalnego nie dokonał żadnych operacji i nabyć wyrażonych w walutach obcych.

2)

Kredyty i pożyczki pieniężne zaciągnięte przez Fundusz
Fundusz podpisał z Bankiem PEKAO S.A. umowę kredytowania w ciężar rachunku bieżącego do kwoty 10 mln PLN na okres 1 roku oprocentowanego w skali roku stawką WIBOR1M
+ 1,5%.
Koszty obsługi kredytu do 31 grudnia 2003 roku wyniosły 0,7 tys. PLN.
Informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez Fundusz kredytach w kwocie stanowiącej, na dzień wykorzystania, więcej niż 1% wartości aktywów:
a)
nazwa banku
Bank PEKAO S.A.
b)
kwota kredytu
3 046,5 tys. PLN –1,59% aktywów
c)
kredyt spłacono w pełnej wysokości
d)
warunki oprocentowania
6,9%
e)
termin spłaty
16/12/03 r
f)
brak ustanowionych zabezpieczeń

3)

Kredyty i pożyczki pieniężne udzielone przez Fundusz
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielił pożyczek pieniężnych.

4)

Podział kosztów pokrywanych przez Towarzystwo
Zgodnie z art. 10 Statutu Towarzystwo ma obowiązek pokrycia z własnych środków
wszystkich kosztów i wydatków związanych z działalnością Funduszu za wyjątkiem:
a) prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie
rachunków bankowych,
b) prowizji i opłat związanych z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych
i praw majątkowych,
c) podatków i innych opłat wymaganych przez organy państwowe i samorządowe, w tym
opłat za zezwolenia oraz rejestracje.
We wskazanym okresie Towarzystwo pokryło wszystkie koszty działalności Funduszu.
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5)

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
1 stycznia –

1 stycznia –

31 grudnia 2002 r.

31 grudnia 2003 r.

157,8 tys. PLN

5 199,4 tys. PLN

-23,1 tys. PLN

4 806,5 tys. PLN

280,9 tys. PLN

392,9 tys. PLN

Zysk / strata zrealizowana ze zbycia lokat w tym:
ze zbycia akcji
ze zbycia dłużnych papierów
wartościowych

6)

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
1 stycznia –

1 stycznia –

31 grudnia 2002 r.

31 grudnia 2003 r.

1 231,6 tys. PLN

2 736,8 tys. PLN

947,2 tys. PLN

3 502,5 tys. PLN

284,4 tys. PLN

-765,7 tys. PLN

Wzrost / spadek niezrealizowanego
zysku / straty z wyceny lokat
z wyceny akcji
z wyceny dłużnych papierów
wartościowych

7)

Podatki i opłaty
Podatki
Dochody Funduszu są zwolnione z opodatkowania na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 10 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (do tychże funduszy zalicza się Fundusz) jest pobierany podatek dochodowy.
W związku z powyższym Fundusz jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.
Jednostki uczestnictwa Funduszu nie są indywidualnie oznaczane, tak, więc nie jest możliwa ich indywidualna identyfikacja, w związku, z czym zgodnie z art. 30 ust. 1 c przedmiotowej ustawy przyjmuje się, iż Fundusz odkupuje kolejno jednostki uczestnictwa począwszy
od nabytych najwcześniej (metoda FIFO).
W okresie objętym sprawozdaniem stawka podatku wynosiła 20%.
W okresie sprawozdawczym Fundusz odprowadził do Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 34,1 tys. PLN.

Opłaty
Z tytułu zawartych transakcji giełdowych w okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu została wypłacona prowizja maklerska w wysokości 387,0 tys. PLN.
Fundusz organizuje i nadzoruje system dystrybucji jednostek uczestnictwa.
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Z tego tytułu z kwoty wpłaconej przez Klienta potrącana jest opłata manipulacyjna, przeznaczona na wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa. W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz pobrał opłatę manipulacyjna w wysokości
367,2 tys. PLN.
Do 31 grudnia 2003 roku Fundusz pokrył nielimitowane koszty operacyjne swojej działalności (w tym koszty obsługi kredytu) w wysokości 14,4 tys. PLN.

8)

Informacje o dystrybucji dochodów Funduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu, w okresie sprawozdawczym Fundusz nie wypłacał uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Funduszu bez wykupu jednostek uczestnictwa.

9)

Informacje o transakcjach na papierach wartościowych wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie dokonał lokat w papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
i w inne prawa pochodne oraz nie zawarł transakcji terminowych.

2.

Informacje o:

1)

Łącznej wartości wynagrodzeń i nagród obciążających Fundusz
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie wypłacał (w pieniądzu i w naturze) wynagrodzeń i nagród osobom zarządzającym i nadzorującym.

2)

Wartości nie spłaconych zaliczek, pożyczek, kredytów, gwarancji i poręczeń
Na dzień bilansowy Fundusz nie posiadał nie spłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek;
udzielonych podmiotom gwarancji i poręczeń lub innych zawartych umów.

3)

Informacje o lokowaniu aktywów w nieruchomości
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie lokował swoich środków w nieruchomości.

4)

Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych
w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.
W okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.

5)

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,
a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły takie zdarzenie, które nie zostały
ujęte w sprawozdaniu finansowym.
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6)

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym i 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.

7)

Dokonane korekty błędów podstawowych
W okresie objętym sprawozdaniem nie zarejestrowano pojawienia się błędów podstawowych.
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Sprawozdanie finansowe
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Rynku Pieniężnego Plus

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Akcjonariusza DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego Plus z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej
26, na które składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje aktywa
netto i kapitały na sumę 633.690,7 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji za rok obrotowy
kończący się tego dnia wykazujący zysk z operacji w kwocie 36.910,4 tys. złotych, zestawienie
zmian w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego
dnia, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.137,0 tys. złotych,
zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. o wartości 616.309,0 tys. złotych
oraz informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego
sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę
jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu biegłego
rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Przepisy te wymagają,
aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę poprawności
stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Towarzystwa oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii.
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Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Rynku Pieniężnego Plus zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Funduszu na dzień 31 grudnia 2003 r., wynik z operacji za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz przepływy środków pieniężnych, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149, poz. 1670) oraz jest zgodne
z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu
Funduszu.
Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego
zwracamy uwagę, że Fundusz posiada dłużne papiery wartościowe z wbudowanymi instrumentami pochodnymi, które nie zostały uwzględnione w wycenie tych papierów wartościowych.
Łączny udział dłużnych papierów wartościowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi
w aktywach netto Funduszu na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił 10,33%, natomiast na dzień
zakończenia badania 8,77%. Podstawowe informacje o zawartych przez Fundusz umowach
i stosowanych zasadach wyceny w odniesieniu do powyższych papierów wartościowych przedstawiono w punkcie 3.4 „zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczania transakcji
z uczestnikami Funduszu oraz rzetelność wyceny aktywów” raportu niezależnego biegłego rewidenta.
Ponadto stwierdzamy, że List DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu zawiera informacje, o których mowa w par. 43 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, które są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego Plus.
Do sprawozdania finansowego dołączono Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

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

Warszawa, 6 kwietnia 2004 roku.
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Za KPMG Polska
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Pełnomocnik

OŚWIADCZENIE BANKU DEPOZYTARIUSZA

Bank Polska Kasa Opieki S.A., pełniąc funkcję Depozytariusza dla DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego Plus potwierdza zgodność ze stanem faktycznym danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym ww. Funduszu sporządzonym za okres
od 01.01.2002 do 31.12.2003 roku, dotyczących stanów aktywów zapisanych na rachunkach
pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających.

Sławomir Maculewicz
Dyrektor
Wydział Operacyjny
Departament Powierniczy

Małgorzata Bucka-Winiarek
Kierownik
Zespołu Wyceny Aktywów

Warszawa, 5 kwietnia 2004 roku
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego Plus
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 r.
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego Plus, na które składa się:
1)
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje aktywa netto i kapitały
na sumę 633 690,7 tys. złotych;
2)
rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zysk z operacji w kwocie 36 910,4 tys. złotych;
3)
zestawienie zmian w aktywach netto;
4)
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16 137,0 tys. złotych;
5)
zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. o wartości 616 309,0 tys.
złotych;
6)
informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes

Joanna Sworowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Warszawa 6 kwietnia 2004 roku
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
RYNKU PIENIĘŻNEGO PLUS
1) FUNDUSZ
Nazwa Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego Plus.
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.

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.
Wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok,
3.
Prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat Funduszu,
4.
Transakcje terminowe
5.
Jednostki uczestnictwa,
6.
Zagraniczne tytuły uczestnictwa,
pod warunkiem, że są zbywalne.
Ponadto, lokaty Funduszu podlegają następującym ograniczeniom:
1.
Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe
i wierzytelności pieniężne inne niż:
a. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu rynku regulowanym
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub na zagranicznym rynku regulowanym,
b. Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie
pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej, o ile warunki emisji lub pierwszej oferty
publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, oraz gdy dopuszczenie
do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dopuszczenia
do publicznego obrotu,
o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, pod warunkiem, że są one zbywalne
i ich wartość rynkowa może być ustalona w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż
w Dniu Wyceny.
2.

Do 5% wartości Aktywów Funduszu może być lokowana w papiery wartościowe
wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu,
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3.

Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe
wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu, jeżeli łączna
wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Funduszu,

4.

Do 25% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w listy zastawne emitowane
przez jeden bank hipoteczny, przy czym suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać
80% wartości Aktywów Funduszu,

5.

Udział lokat w instrumentach finansowych rynku pieniężnego nie będzie mniejszy niż 50%
wartości Aktywów Funduszu, chyba, że utrzymanie tego limitu nie chroniłoby interesu
Uczestników Funduszu.
Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają lokaty Funduszu oraz
zasady polityki inwestycyjnej i dywersyfikacji lokat zostały zawarte w art. 8 Statutu Funduszu.

2) TOWARZYSTWO
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 sprawozdania finansowego Funduszu
za rok 2003 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 finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
Dniem bilansowym jest 31.12.2003 roku.
Sprawozdanie obejmuje następujące dane porównywalne:
a)
Bilans na dzień 31 grudnia 2002 roku,
b)
Rachunek Wyniku z Operacji oraz Rachunek Przepływów Pieniężnych za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2002 roku,
c)
Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okresy sprawozdawcze obejmujące lata:
2001, 2002.
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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) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego
Plus na dzień 31 grudnia 2003 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149 z 2001 r.,
poz.1670).

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu
1.

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 uzyskania dowodu księgowego
w sposób zapewniający ich ujęcie we właściwym okresie sprawozdawczym.

2.

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.

3.

Dłużne papiery wartościowe z naliczanymi odsetkami ujmuje się w księgach rachunkowych
według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej, a wartość odsetek
skumulowanych ujmuje się odrębnie jako należności Funduszu.

4.

Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe ujmuje się w cenie
nabycia wynikającej z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych i ewentualnych
dopłat lub otrzymanych przychodów pieniężnych.

5.

Jeżeli realizacja umowy, o której mowa w art.7 ust.3 ustawy – Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, jest objęta systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie
zobowiązań, o którym mowa w art. 137 ust. 2 tej ustawy, to w przypadku gdy:
1) Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery będące przedmiotem tej umowy ujmuje
się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie zawarcia tej
umowy,
2) Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
zawarcia tej umowy.
Jeżeli realizacja umowy, o której mowa powyżej, nie jest objęta systemem gwarantującym
prawidłowe wykonanie zobowiązań, to w przypadku, gdy:
1) Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie
rozliczenia tej umowy,
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2)

Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
rozliczenia tej umowy.

W przypadku umowy, mającej za przedmiot nabycie lub zbycie praw majątkowych lub papierów wartościowych innych niż wymienione powyżej, prawa i papiery te ujmuje się
w księgach rachunkowych jak nabyte lub zbyte w dacie rozliczenia.
6.

Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego
składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych metoda odpisu dyskonta lub
amortyzacji premii, najwyższej bieżącej wartości księgowej uwzględniającej odpowiednio
odpis dyskonta lub amortyzację premii. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu
są wyłączone spod tej zasady.

7.

Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku zorganizowanym ujmuje się w księgach
Funduszu w dniu następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane
z prawem do dywidendy.

8.

Prawa poboru akcji notowanych na rynku zorganizowanym ujmuje się w księgach w dniu
następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane z prawem poboru.
Niewykorzystane prawa poboru są umarzane według wartości równej zeru w dniu
następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa.

9.

Gdy na rynkach zagranicznych przyjęte są odmienne zasady dotyczące ustalania prawa
poboru akcji i prawa do otrzymania dywidendy od akcji, w szczególności związane
z funkcjonowaniem systemu depozytowo-rozliczeniowego, prawa te ujmuje się w księgach
rachunkowych w dniu uzyskania dokumentu potwierdzającego istnienie oraz wartość tych
praw.

10. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień ujęcia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim rejestrze.
11. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupienia następuje zgodnie
z metodą FIFO.
12. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
13. Przychody z lokat obejmują w szczególności dywidendy i inne udziały w zyskach, odsetki,
odpis dyskonta oraz dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną
środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
14. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
15. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
16. Koszty operacyjne 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 oraz amortyzację premii
a także koszty limitowane - Wynagrodzenie Towarzystwa.
17. Koszty operacyjne Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej.
W przypadku limitowanych kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane
wydatki. Płatności z tytułu limitowanych kosztów operacyjnych zmniejszają rezerwę.
Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
Od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 roku rezerwa tworzona była wyłącznie
na Wynagrodzenie Towarzystwa ponieważ Towarzystwo pokrywa wszelkie koszty
działalności Funduszu z wyłączeniem obciążeń nie podlegających limitowi.
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18. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają
rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki.
19. 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 10.

Wycena aktywów
1.

Aktywa Funduszu będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia się,
a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożności.

2.

Aktywa Funduszu nie będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia
się, a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości godziwej.

3.

W Dniu Wyceny aktywa wycenia się, a zobowiązania ustala się według stanów
odpowiednio aktywów i zobowiązań odpowiednio kursów, cen i wartości z dnia
poprzedniego.

4.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, w którym odbywa się
sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych na rynkach regulowanych
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym w ciągu ostatniego miesiąca
kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi papierami
wartościowym.

6.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym po raz pierwszy zarejestrowano papiery
wartościowe (tzw. primary exchange podawany przez serwis informacyjny Bloomberg),
a w sytuacji gdy nie zarejestrowano obrotu lub jeżeli papiery wartościowe nie są notowane
na tym rynku, rynek na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano
największy średni wolumen obrotu tymi papierami wartościowym.

7.

Papiery wartościowe notowane na rynkach zorganizowanych wyceniane są zgodnie
z kursem ogłoszonym przez rynek główny dla danego papieru w następujący sposób:
a) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych,
na których wyznaczany i ogłaszany jest kurs zamknięcia – w oparciu o ostatni kurs
zamknięcia w systemie notowań ciągłych,
b) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych bez
odrębnego wyznaczania kursu zamknięcia – w oparciu o cenę średnią transakcji
ważoną wolumenem obrotu z ostatniego dnia, w którym zawarto transakcję,
c) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań jednolitych –
w oparciu o ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego.

8.

Jeżeli ostatni kurs zamknięcia na danym rynku lub w danym systemie notowań nie jest
dostępny lub jest dostępny, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji nie
odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego, wyceniając ten papier
wartościowy, uwzględnia się ceny w najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, z tym,
że uwzględnianie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne.

9.

Do czasu rozpoczęcia notowań papiery dopuszczone do publicznego obrotu wycenia się
według ceny nabycia.
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10. Dla wyceny dłużnych papierów wartościowych przyjęto następujące zasady:
• wartość bonów skarbowych ustalana jest w stosunku do ich wartości nominalnej przy
zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta,
• dla obligacji skarbowych notowanych na rynku zorganizowanym stosowane są zasady
opisane w punkcie 7,
• wartość obligacji skarbowych nie notowanych na rynku zorganizowanym ustalana jest
w stosunku do ich wartości nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu
dyskonta lub amortyzacji premii,
• wycena papierów wartościowych, będących przedmiotem transakcji typu buy-sell-back
oparta jest w każdym Dniu Wyceny na metodzie liniowego odpisu różnicy pomiędzy ceną
odkupu a ceną nabycia papieru wartościowego,
• wartość nie notowanych obligacji korporacyjnych ustala się w stosunku do ich wartości
nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta lub amortyzacji premii,
• wycena notowanych na rynku zorganizowanym obligacji korporacyjnych opiera się
na zasadach opisanych w pkt. 7.
11. Kontrakty terminowe notowane na rynku zorganizowanym wycenia się według kursu
określającego stan rozliczeń Funduszu i instytucji rozliczeniowej.
12. Wartość papierów wartościowych notowanych za granicą ustalana jest w każdym Dniu
Wyceny według kursu zamknięcia z ostatniego notowania na rynku głównym
a w przypadku papierów wartościowych nie notowanych na giełdzie według kursów
publikowanych w tabelach finansowych zamieszczanych w specjalistycznych
wydawnictwach.
13. Zagraniczne papiery wartościowe wycenia się w walucie kraju notowania lub w przypadku
papierów nie notowanych na rynku zorganizowanym – w walucie, w której papier
wartościowy jest denominowany, i wykazuje się w walucie polskiej po przeliczeniu według
średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień
określony w punkcie 3.
14. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego
składnika lokat. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu są wyłączone spod tej
zasady.
15. 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.

b/ Kryterium wyboru rynku
Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego dla papierów wartościowych notowanych
na giełdzie lub na zorganizowanym rynku poza giełdowym jest wolumen obrotów danym papierem wartościowym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego.

c/ Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie dokonał zmiany stosowanych zasad rachunkowości.
W dniu 30 kwietnia 2003 roku dokonano zmian w Statucie Funduszu. Zmiany te nie miały wpływu na stosowane zasady rachunkowości.
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d/ Opis przyjętego kryterium podziału składników portfela lokat
Składniki portfela lokat Funduszu przedstawiono zgodnie z następującymi kryteriami podziału:
Papiery wartościowe dopuszczone i nie dopuszczone do publicznego obrotu, w tym:
−
Dopuszczone do publicznego obrotu w tym:
• Notowane na GPW i CETO obligacje skarbowe

−

•

Notowane papiery wartościowe emitowane na rynkach państw OECD, w tym:
Obligacje korporacyjne

•

Nie notowane papiery wartościowe w tym:
Bony skarbowe w tym:
Bony skarbowe

Niedopuszczone do publicznego obrotu w tym:
Obligacje korporacyjne,
Listy Zastawne

BILANS
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO PLUS
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
I.

AKTYWA
1. LOKATY
PAPIERY WARTOŚCIOWE
PAPIERY WARTOŚCIOWE W CENIE NABYCIA
LOKATY, RAZEM
2. ŚRODKI PIENIĘŻNE
Rachunki bieżące
Rachunki depozytów terminowych
ŚRODKI PIENIĘŻNE, RAZEM
3. NALEŻNOŚCI
1. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
2. Odsetki
NALEŻNOŚCI, RAZEM

AKTYWA, RAZEM
II. ZOBOWIĄZANIA
1. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
2. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
3. Pozostałe, w tym:
- zobowiązania wobec dostawców
- zobowiązania wobec towarzystwa
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
od osób fizycznych
ZOBOWIĄZANIA, RAZEM
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31.12.2002 r.

31.12.2003 r.

596 216,2
594 095,2
596 216,2

616 309,0
613 240,1
616 309,0

587,2
250,1
837,3

0,3
16 974,0
16 974,3

135,0
11 132,9
11 267,9

877,2
6 175,0
7 052,2

608 321,4

640 335,5

148,1
696,2
1 193,6
57,4
1 107,8

3 516,7
2 283,7
844,4
4,0
741,1

28,4

99,3

2 037,9

6 644,8

III. AKTYWA NETTO (I - II)
IV. KAPITAŁ
1. Wpłacony
2. Wypłacony
V. ZAKUMULOWANE, NIEROZDYSPONOWANE
PRZYCHODY Z LOKAT NETTO
VI. ZAKUMULOWANY, NIEROZDYSPONOWANY
ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

VII. WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT PONAD CENĘ
NABYCIA
VIII. KAPITAŁ I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI,
RAZEM (IV+V+VI+VII)
1. Liczba jednostek uczestnictwa
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
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606 283,5

633 690,7

524 867,6
1 462 343,8
-937 476,2

515 364,4
2 510 425,7
-1 995 061,3

75 014,0

106 875,2

6 242,3

11 325,5

159,6

125,6

606 283,5

633 690,7

4 502 586,331
134.65 zł

4 444 493,349
142.58 zł

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO PLUS
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
01.01.2002 –
01.01.2003 –
31.12.2002
31.12.2003
I.

PRZYCHODY Z LOKAT
1. Odsetki
2. Odpis dyskonta

40 914,1
16 105,2

30 632,1
11 577,4

PRZYCHODY Z LOKAT, RAZEM

57 019,3

42 209,5

8 025,6
1,8
16,2
124,4
222,5
0,3
201,4
20,8
10,4

9 294,1
4,0
16,0
598,7
435,5
3,7
421,5
10,3
9,6

10,4

0,7

8 390,5

10 348,3

0,0

0,0

IV. KOSZTY OPERACYJNE NETTO (II - III)

8 390,5

10 348,3

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I - IV)

48 628,8

31 861,2

4 176,6
42,2

5 083,2
0,0

-647,8
0,0

-34,0
0,0

3 528,8

5 049,2

52 157,6

36 910,4

II. KOSZTY OPERACYJNE, W TYM:
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa
2. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
3. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
4. Amortyzacja premii
5. Pozostałe, w tym:
- inne, zgodnie z umową
- koszty świadczeń
nie podlegające limitowi, w tym:
- koszty prowadzenia rachunków bankowych
- koszty przechowywania papierów
wartościowych
KOSZTY OPERACYJNE, RAZEM
III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)
RAZEM
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty)
z wyceny lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
ZYSK (STRATA) ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY,
RAZEM
VII. WYNIK Z OPERACJI (V + VI)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO PLUS
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
02.10.2000 –
01.01.2002 –
01.01.2003 –
31.12.2001
31.12.2002
31.12.2003
I.

ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO:
1. Wartość aktywów netto
na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
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)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału
z tytułu odkupionych
jednostek uczestnictwa)
5. Zmiana wartości aktywów netto
z tytułu zmian w kapitale
6. Łączna zmiana aktywów netto
w okresie sprawozdawczym
(3+4)
7. Wartość aktywów netto
na koniec kresu
sprawozdawczego
8. Średnia wartość aktywów netto
w okresie sprawozdawczym

-

521 348,2

606 283,5

29 258,5
26 385,4

52 157,6
48 628,8

36 910,4
31 861,2

2 065,7

4 176,6

5 083,2

807,4

-647,8

-34,0

29 258,5

52 157,6

36 910,4

492 089,7

32 777,7

-9 503,2

776 728,0

685 615,6

1 048 081,9

-284 638,3

-652 837,9

-1 057 585,1

492 089,7

32 777,7

-9 503,2

521 348,2

84 935,3

27 407,2

521 348,2

606 283,5

633 690,7

157 796,1

572 127,7

656 748,2

II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA:
1. Zmiana liczby jednostek
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek
uczestnictwa
6 624 464,231 5 329 437,059 7 538 319,614
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b) liczba odkupionych jednostek
uczestnictwa
c) saldo zmian liczby jednostek
uczestnictwa
2. Liczba jednostek uczestnictwa
narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek
uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek
uczestnictwa
c) saldo jednostek uczestnictwa

2 379 780,609 5 071 534,350 7 596 412,596
4 244 683,622

257 902,709

-58 092,982

6 624 464,231 11 953 901,290 19 492 220,904
2 379 780,609 7 451 314,959 15 047 727,555
4 244 683,622 4 502 586,331 4 444 493,349

III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA
1) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu
sprawozdawczego
122.82 zł
2) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec
122.82 zł
134.65 zł
okresu sprawozdawczego
3) procentowa zmiana wartości
aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym
18,31%
9,63%
4) maksymalna wartość aktywów
netto na jednostkę uczestnictwa
w okresie sprawozdawczym:
zł
122.83 zł
134.62 zł
data wyceny
31.12.2001
31.12.2002
minimalna wartość aktywów
netto na jednostkę uczestnictwa
w okresie sprawozdawczym:
zł
100.05 zł
122.87 zł
data wyceny
03.10.2000
02.01.2002
5) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie
sprawozdawczym:
zł
122.83 zł
134.62 zł
data wyceny
31.12.2001
31.12.2002

134.65 zł

142.58 zł

5,89%

142.58 zł
31.12.2003

134.67 zł
02.01.2003

142.56 zł
31.12.2003

IV. PROCENTOWY UDZIAŁ W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW I AKTYWÓW NETTO
KOSZTÓW OPERACYJNYCH, W TYM:
W ŚREDNICH AKTYWACH
a) rzeczywisty udział limitowanych
kosztów operacyjnych netto
1,54%
1,43%
(w stosunku rocznym)
b) rzeczywisty udział limitowanego
wynagrodzenia towarzystwa
1,54%
1,43%
(w stosunku rocznym)
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1,24%

1,18%

W ŚREDNICH AKTYWACH NETTO
a) rzeczywisty udział limitowanych
kosztów operacyjnych netto
(w stosunku rocznym)
b) rzeczywisty udział limitowanego
wynagrodzenia towarzystwa
(w stosunku rocznym)
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1,57%

1,44%

1,25%

1,57%

1,44%

1,19%

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO PLUS
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
01.01.2002 – 01.01.2003 –
31.12.2002
31.12.2003
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)
-36 700,9
21 792,9
I.

Wpływy
1) Z tytułu posiadanych lokat
2) Z tytułu zbycia składników lokat
3) Pozostałe

5 095 418,7
36 062,3
5 058 655,9
700,5

6 130 883,9
32 584,7
6 097 730,7
568,5

5 132 119,6
5 123 934,8

6 109 091,0
6 099 358,8

8 016,3
168,5

9 660,8
71,4

33 370,7

-5 655,9

Wpływy
1) Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa
2) Z tytułu zaciągniętych kredytów
3) Pozostałe

695 042,3
686 019,9
8 735,8
286,6

1 080 432,7
1 048 927,2
30 788,9
716,6

II. Wydatki
1) Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa
2) Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
3) Odsetki
4) Pozostałe

661 671,6
652 661,4
8 735,8
16,2
258,2

1 086 088,6
1 054 216,5
30 788,9
16,0
1 067,2

-3 330,2

16 137,0

4 167,5

837,3

837,3
0,0

16 974,3
0,0

II. Wydatki
1) Z tytułu nabycia składników lokat
2) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla
towarzystwa
3) Pozostałe
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)
I.

C. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+ B)
D. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+C)
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
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ZESTAWIENIE LOKAT
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO PLUS
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE NOTOWANE NA RYNKU REGULOWANYM W TYM:
OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA NOTOWANE NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
I CeTO S.A.
Obligacje zerokuponowe
Seria

Wartość
nominalna

OK1204
termin wykupu 12.12.2004 r.

2 284,0

Wartość
w cenie
nabycia
2 037,3

Obligacje Skarbu Państwa, razem

2 284,0

2 037,3

Wartość
rynkowa
2 162,9

Udział
w
aktywach
0,34%

2 162,9

0,34%

8 000,0

1,25%

3,0

0,00%

25 500,0

3,98%

101,1

0,02%

51 600,0

8,06%

622,1

0,10%

23 934,6

3,74%

387,2

0,06%

OBLIGACJE ZAGRANICZNE EMITOWANE NA RYNKACH PAŃSTW OECD
Obligacje korporacyjne
ABN AMRO BANK NV
termin wykupu 25.03.2006 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.75%
nazwa emitenta - ABN AMRO BANK N.V.
siedziba emitenta - Amsterdam, Holandia
ASSET REPACKAGING TRUST BV SERIES
80
termin wykupu 10.12.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.89%
nazwa emitenta - Asset Repackaging Trust
B.V.
siedziba emitenta - Amsterdam, Holandia
ART FIVE BV #15
termin wykupu 16.07.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5.79%
nazwa emitenta - Asset Repackaging Trust
B.V.
siedziba emitenta - Amsterdam, Holandia
CCCI INVERSE FLOATER
termin wykupu 30.10.2006 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 11.12%

8 000,0

25 500,0

51 600,0

20 500,0
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8 000,0

25 500,0

51 600,0

24 514,3

nazwa emitenta - Caisse Centrale du Credit
Immobilier de France
siedziba emitenta - Paryż, Francja
CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS
termin wykupu 15.10.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5.78%
nazwa emitenta - Caixa General de
Depositos S.A.
siedziba emitenta - Paryż, Francja
COMMERZBANK AG
termin wykupu 05.06.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6%
nazwa
emitenta
Commerzbank
Aktiengesellschaft
siedziba emitenta - Frankfurt nad Menem,
Niemcy
CORONETS LTD. SERIES 13
termin wykupu 16.07.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5.84%
nazwa emitenta - Coronets Limited
siedziba emitenta - Grand Cayman, Kajmany
CREST LTD. SERIES 9
termin wykupu 10.12.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.89%
nazwa emitenta - Czech Repackaged Euro
Securities Transactions
siedziba emitenta - Gibraltar
DEXIA HYPOBANK BERLIN AG
termin wykupu 22.09.2013 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 10.50%
nazwa emitenta - Dexia Hypothekenbank
Berlin AG
siedziba emitenta - Berlin, Niemcy
EARLS FOUR LIMITED SERIES 464
termin wykupu 19.01.2004 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.15%
nazwa emitenta - Earls Four Limited
siedziba emitenta - Grand Cayman, Kajmany
EIRLES THREE LIMITED 28
termin wykupu 29.06.2012 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.95%
nazwa emitenta - Eirles Three Limited 28
siedziba emitenta - Dublin, Irlandia

10 000,0

31 000,0

59 500,1

14 000,0

21 500,0

37 300,0

40 000,0
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10 000,0

30 187,8

59 500,1

14 000,0

21 500,0

37 367,4

40 000,0

10 000,0

1,56%

121,9

0,02%

30 279,1

4,73%

132,5

0,02%

59 500,1

9,29%

723,5

0,11%

14 000,0

2,19%

55,5

0,01%

21 500,0

3,36%

55,5

0,01%

37 301,5

5,83%

1 043,3

0,16%

40 000,0

6,25%

1 028,2

0,16%

EARLS EIGHT LTD#1
termin wykupu 09.04.2012 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.25%
nazwa emitenta - Earls Eight Limited
siedziba emitenta - Grand Cayman, Kajmany
KINGS LIMITED SERIES 18
termin wykupu 12.07.2010 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5.14%
nazwa emitenta - Kings Limited
siedziba emitenta - Grand Cayman, Kajmany
REGAL LIMITED #28
termin wykupu 20.04.2006 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5.30%
nazwa emitenta - Regal Limited
siedziba emitenta - Grand Cayman, Kajmany
ROCK LIMITED#11
termin wykupu 18.06.2007 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5.74%
nazwa emitenta - Repackaged Offshore
Collateralised Kredit Limited
siedziba emitenta - Gibraltar
SNS BANK NEDERLAND
termin wykupu 26.05.2013 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5.75%
nazwa emitenta - SNS Bank N.V.
siedziba emitenta - Utrecht, Holandia
Obligacje zagraniczne (bez odsetek), razem
Obligacje zagraniczne (z odsetkami), razem
Odsetki naliczone od obligacji, razem

27 500,0

20 000,0

35 600,0

23 800,0

10 000,0

435 800,1

27 500,0

19 430,4

34 174,3

23 619,3

10 000,0

436 893,6

27 500,0

4,29%

390,8

0,06%

19 582,9

3,06%

478,8

0,07%

34 897,7

5,45%

372,2

0,06%

23 681,8

3,70%

48,7

0,01%

10 000,0

1,56%

345,0

0,05%

437 277,7
443 187,0
5 909,3

68,30%
69,22%
0,92%

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE NIE NOTOWANE NA RYNKU REGULOWANYM
Seria

BONY SKARBOWE
Termin wykupu
7 kwietnia 2004
15 grudnia 2004
17 listopada 2004
23 czerwca 2004
11 lutego 2004
28 lipca 2004
25 sierpnia 2004
30 czerwca 2004
14 stycznia 2004

Wartość
nominalna

10
5
10
10
5
10
10
15
5
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000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0

Wartość
w cenie
nabycia

9
4
9
9
4
9
9
14
4

742,7
705,1
440,6
542,7
906,7
522,5
540,4
303,4
725,3

Wartość
księgowa

9
4
9
9
4
9
9
14
4

872,7
716,4
505,2
780,1
972,2
724,5
699,5
651,7
989,4

Udział
w
Aktywach

1,54%
0,74%
1,48%
1,53%
0,78%
1,52%
1,51%
2,29%
0,78%

16 czerwca 2004
17 marca 2004
24 marca 2004
24 listopada 2004
3 listopada 2004
Bony skarbowe, razem

15
15
25
10
5

000,0
000,0
000,0
000,0
000,0

150 000,0

14
14
24
9
4

325,8
648,6
391,9
414,6
711,8

143 922,1

14
14
24
9
4

685,3
849,7
726,8
470,9
756,1

2,29%
2,32%
3,86%
1,48%
0,74%

146 400,5

22,86%

PAPIERY WARTOŚCIOWE NIE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
Obligacje korporacyjne
VOLKSWAGEN Poznań sp. z o.o.
termin wykupu 23.02.2004 r.
Obligacje korporacyjne, razem
Listy zastawne
Rheinhyp BRE Bank Hipoteczny
termin wykupu 31.07.2006 r.
Odsetki naliczone od obligacji wg stopy
procentowej 5.92%
Listy zastawne (bez odsetek), razem
Listy zastawne (z odsetkami), razem
Odsetki naliczone od listów zastawnych,
razem

4 500,0

4 385,6

4 466,8

0,70%

4 500,0

4 385,6

4 466,8

0,70%

26 000,0

26 001,5

26 001,1

4,06%

26 000,0

26 001,5

265,7
26 001,1
26 266,8

0,04%
4,06%
4,10%

265,7

0,04%

616 309,0

96,26%

622 484,0

97,22%

6 175,0

0,96%

PAPIERY WARTOŚCIOWE
(BEZ ODSETEK), RAZEM

613 240,1

PAPIERY WARTOŚCIOWE
(Z ODSETKAMI), RAZEM
ODSETKI NALICZONE OD OBLIGACJI,
RAZEM
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ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE LOKAT
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO PLUS
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)

Papiery wartościowe

31.12.2001
Wartość
Udział w
rynkowa Aktywach

Obligacje Skarbu Państwa
bez odsetek
34
z odsetkami
35
Bony skarbowe
187
Obligacje zagraniczne
bez odsetek
245
z odsetkami
253
Obligacje korporacyjne
bez odsetek
20
z odsetkami
20
Certyfikaty
depozytowe
21
Listy zastawne
bez odsetek
z odsetkami
Papiery wartościowe
bez odsetek, razem
510
Papiery wartościowe
z odsetkami, razem
518

31.12.2002
Wartość
Udział w
rynkowa Aktywach

31.12.2003
Wartość
Udział w
rynkowa Aktywach

624,8
241,5
644,3

6,63%
6,74%
35,91%

35 912,1
38 152,8
90 501,3

5,90%
2 162,9
6,26%
2 162,9
14,88% 146 400,5

0,34%
0,34%
22,86%

871,5
497,9

47,05% 405 565,8
48,51% 414 223,2

66,68% 437 277,7
68,10% 443 187,0

68,30%
69,22%

297,9
297,9

3,88%
3,88%

12 933,5
12 933,5

2,12%
2,12%

4 466,8
4 466,8

0,70%
0,70%

720,4

4,16%

32 803,5

5,40%

0,0

0,00%

18 500,0
18 735,0

3,04%
3,08%

26 001,1
26 266,8

4,06%
4,10%

158,9

97,63% 596 216,2

98,02% 616 309,0

96,26%

402,0

99,20% 607 349,3

99,84% 622 484,0

97,22%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
RYNKU PIENIĘŻNEGO PLUS
1.

Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji
funduszu:

1)

Walutowa struktura aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa Funduszu, w tym środki pieniężne wyrażone są w złotych polskich.
W okresie sprawozdawczym DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego Plus nie dokonał lokat w zagraniczne papiery wartościowe nominowane w walutach obcych.
Na dzień sprawozdawczy Fundusz nie posiadał aktywów i pasywów nominowanych
w walutach obcych.
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2)

Kredyty i pożyczki
Fundusz podpisał z Bankiem PEKAO S.A. umowę kredytowania w ciężar rachunku bieżącego do kwoty 70,0 mln PLN na okres 1 roku oprocentowanego w skali roku stawką
WIBOR1M + 1,5%.
Koszty obsługi kredytu do 31 grudnia 2003 roku wyniosły 16,0 tys. PLN.
Informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez Fundusz kredytach w kwocie stanowiącej, na dzień wykorzystania, więcej niż 1% wartości aktywów:
a) nazwa banku
Bank PEKAO S.A.
b) kwota kredytu
23 650,8 tys. PLN – 3,82% aktywów
c) kredyt spłacono w pełnej wysokości
d) warunki oprocentowania
9,26%
e) termin spłaty
28/03//03 r
f) brak ustanowionych zabezpieczeń

3)

Kredyty i pożyczki pieniężne udzielone przez Fundusz
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielił pożyczek pieniężnych.

4)

Podział kosztów pokrywanych przez Towarzystwo
Zgodnie z art. 10 Statutu Towarzystwo ma obowiązek pokrycia z własnych środków
wszystkich kosztów i wydatków związanych z działalnością Funduszu za wyjątkiem:
a) prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych,
b) prowizji i opłat związanych z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych
i praw majątkowych,
c) podatków i innych opłat wymaganych przez organy państwowe i samorządowe, w tym
opłat za zezwolenia oraz rejestracje.
We wskazanym okresie Towarzystwo pokryło wszystkie koszty działalności Funduszu.

5)

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
1 stycznia –

1 stycznia –

31 grudnia 2002 r.

31 grudnia 2003 r.

4 176,6 tys. PLN

5 083,2 tys. PLN

4 176,6 tys. PLN

5 083,2 tys. PLN

Zysk / strata zrealizowana ze
zbycia lokat w tym:
ze zbycia dłużnych papierów
wartościowych

6)

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
1 stycznia –

1 stycznia –

31 grudnia 2002 r.

31 grudnia 2003 r.

-647,8 tys. PLN

-34,0 tys. PLN

-647,8 tys. PLN

-34,0 tys. PLN

Wzrost / spadek niezrealizowanego zysku / straty z wyceny
lokat
z wyceny dłużnych papierów
wartościowych
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7)

Podatki i opłaty
Podatki
Dochody Funduszu są zwolnione z opodatkowania na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 10 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (do tychże funduszy zalicza się Fundusz) jest pobierany podatek dochodowy.
W związku z powyższym Fundusz jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.
Jednostki uczestnictwa Funduszu nie są indywidualnie oznaczane, tak, więc nie jest możliwa ich indywidualna identyfikacja, w związku, z czym zgodnie z art. 30 ust. 1 c przedmiotowej ustawy przyjmuje się, iż Fundusz odkupuje kolejno jednostki uczestnictwa począwszy
od nabytych najwcześniej (metoda FIFO).
W okresie objętym sprawozdaniem stawka podatku wynosiła 20%.
W okresie sprawozdawczym Fundusz odprowadził do Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 716,6 tys. PLN.

Opłaty
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie zawarł żadnej transakcji giełdowej i w związku
z tym nie poniósł żadnych wydatków z tym związanych.
Do 31 grudnia 2003 roku Fundusz pokrył nielimitowane koszty operacyjne swojej działalności (w tym koszty obsługi kredytu) w wysokości 34,0 tys. PLN.

8)

Informacje o dystrybucji dochodów Funduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu, w okresie sprawozdawczym Fundusz nie wypłacał uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Funduszu bez wykupu jednostek uczestnictwa.

9)

Informacje o transakcjach na papierach wartościowych wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie dokonał lokat w papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
i w inne prawa pochodne oraz nie zawarł transakcji terminowych.

2.

Informacje o:

1)

Łącznej wartości wynagrodzeń i nagród obciążających Fundusz
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie wypłacał (w pieniądzu i w naturze) wynagrodzeń i nagród osobom zarządzającym i nadzorującym.

2)

Wartości nie spłaconych zaliczek, pożyczek, kredytów, gwarancji i poręczeń
Na dzień bilansowy Fundusz nie posiadał nie spłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek;
udzielonych podmiotom gwarancji i poręczeń lub innych zawartych umów.
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3)

Informacje o lokowaniu aktywów w nieruchomości.
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie lokował swoich środków w nieruchomości.

4)

Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych
w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.
W okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.

5)

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,
a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły takie zdarzenie, które nie zostały
ujęte w sprawozdaniu finansowym.

6)

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym i 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.

7)

Dokonane korekty błędów podstawowych
W okresie objętym sprawozdaniem nie zarejestrowano pojawienia się błędów podstawowych.
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Sprawozdanie finansowe
DWS Polska Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Euroobligacji

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Akcjonariusza DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego DWS Polska Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Euroobligacji z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii
Ludowej 26, na które składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje
aktywa netto i kapitały na sumę 78.248,0 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk z operacji w kwocie 12.463,8 tys. złotych, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący
się tego dnia, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 877,0 tys. złotych, zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. o wartości 70.711,7 tys. złotych oraz informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego
sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę
jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu biegłego
rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Przepisy te wymagają,
aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę poprawności
stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Towarzystwa oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii.
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Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe DWS Polska Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Euroobligacji zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Funduszu na dzień 31 grudnia 2003 r., wynik z operacji
za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz przepływy środków pieniężnych, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149, poz. 1670) oraz jest
zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami
statutu Funduszu.
Ponadto stwierdzamy, że List DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu zawiera informacje, o których mowa w par. 43 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, które są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym
DWS Polska Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Euroobligacji.
Do sprawozdania finansowego dołączono Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

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

Warszawa, 6 kwietnia 2004 roku.
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Za KPMG Polska
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Pełnomocnik

OŚWIADCZENIE BANKU DEPOZYTARIUSZA

Bank Polska Kasa Opieki S.A., pełniąc funkcję Depozytariusza dla DWS Polska Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Euroobligacji potwierdza zgodność ze stanem faktycznym
danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym ww. Funduszu sporządzonym za okres
od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku, dotyczących stanów aktywów zapisanych na rachunkach
pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających.

Sławomir Maculewicz
Dyrektor
Wydział Operacyjny
Departament Powierniczy

Małgorzata Bucka-Winiarek
Kierownik
Zespołu Wyceny Aktywów

Warszawa, 5 kwietnia 2004 roku
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

DWS Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Euroobligacji
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 r.
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe DWS Polska Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Euroobligacji, na które składa się:
1)
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje aktywa netto i kapitały
na sumę 78 248,0 tys. złotych;
2)
rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zysk z operacji w kwocie 12 463,8 tys. złotych;
3)
zestawienie zmian w aktywach netto;
4)
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 877,0 tys. złotych;
5)
zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. o wartości 70 711,7 tys.
złotych;
6)
informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes

Joanna Sworowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Warszawa 6 kwietnia 2004 roku
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
OTWARTEGO EUROOBLIGACJI
1) FUNDUSZ
Nazwa Funduszu:
DWS Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Euroobligacji.
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.

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.
Wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok,
3.
Prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat Funduszu,
4.
Transakcje terminowe
5.
Jednostki uczestnictwa,
6.
Zagraniczne tytuły uczestnictwa,
pod warunkiem, że są zbywalne.
Ponadto, lokaty Funduszu podlegają następującym ograniczeniom:
1.
Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe
i wierzytelności pieniężne inne niż:
a. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu rynku regulowanym
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub na zagranicznym rynku regulowanym,
b. Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie
pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej, o ile warunki emisji lub pierwszej oferty
publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, oraz gdy dopuszczenie
do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dopuszczenia
do publicznego obrotu,
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o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, pod warunkiem, że są one zbywalne i ich
wartość rynkowa może być ustalona w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż w Dniu Wyceny.
2.

Do 5% wartości Aktywów Funduszu może być lokowana w papiery wartościowe
wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu,

3.

Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe
wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu, jeżeli łączna
wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Funduszu,

4.

Do 25% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w listy zastawne emitowane
przez jeden bank hipoteczny, przy czym suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać
80% wartości Aktywów Funduszu,

5.

Nie mniej niż 80% Aktywów Funduszu jest lokowana w denominowane w EURO papiery
wartościowe o charakterze dłużnym 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 Service. Udział dłużnych papierów wartościowych
w Aktywach Funduszu może podlegać wahaniom.

Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają lokaty Funduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i dywersyfikacji lokat zostały zawarte w art. 8 Statutu Funduszu.

2) TOWARZYSTWO
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 sprawozdania finansowego Funduszu
za rok 2003 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 finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
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Dniem bilansowym jest 31.12.2003 roku.
Sprawozdanie obejmuje następujące dane porównywalne:
a)
Bilans na dzień 31 grudnia 2002 roku,
b)
Rachunek Wyniku z Operacji oraz Rachunek Przepływów Pieniężnych za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2002 roku,
c)
Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okresy sprawozdawcze obejmujące lata:
2001, 2002.

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

5) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Specjalistycznego Otwartego
Euroobligacji na dzień 31 grudnia 2003 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr z 2002 r., nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149
z 2001 r., poz.1670).

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu
1.

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 uzyskania dowodu księgowego
w sposób zapewniający ich ujęcie we właściwym okresie sprawozdawczym.

2.

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.

3.

Dłużne papiery wartościowe z naliczanymi odsetkami ujmuje się w księgach rachunkowych
według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej, a wartość odsetek
skumulowanych ujmuje się odrębnie jako należności Funduszu.

4.

Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe ujmuje się w cenie
nabycia wynikającej z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych i ewentualnych
dopłat lub otrzymanych przychodów pieniężnych.

5.

Jeżeli realizacja umowy, o której mowa w art.7 ust.3 ustawy – Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, jest objęta systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie
zobowiązań, o którym mowa w art. 137 ust. 2 tej ustawy, to w przypadku gdy:
1) Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery będące przedmiotem tej umowy ujmuje
się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie zawarcia tej
umowy,
2) Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
zawarcia tej umowy.
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Jeżeli realizacja umowy, o której mowa powyżej, nie jest objęta systemem gwarantującym
prawidłowe wykonanie zobowiązań, to w przypadku, gdy:
1) Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie
rozliczenia tej umowy,
2) Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
rozliczenia tej umowy.
W przypadku umowy, mającej za przedmiot nabycie lub zbycie praw majątkowych lub papierów wartościowych innych niż wymienione powyżej, prawa i papiery te ujmuje się
w księgach rachunkowych jak nabyte lub zbyte w dacie rozliczenia.
6.

Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego
składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych metoda odpisu dyskonta lub
amortyzacji premii, najwyższej bieżącej wartości księgowej uwzględniającej odpowiednio
odpis dyskonta lub amortyzację premii. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu
są wyłączone spod tej zasady.

7.

Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku zorganizowanym ujmuje się w księgach
Funduszu w dniu następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane
z prawem do dywidendy.

8.

Prawa poboru akcji notowanych na rynku zorganizowanym ujmuje się w księgach w dniu
następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane z prawem poboru.
Niewykorzystane prawa poboru są umarzane według wartości równej zeru w dniu
następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa.

9.

Gdy na rynkach zagranicznych przyjęte są odmienne zasady dotyczące ustalania prawa
poboru akcji i prawa do otrzymania dywidendy od akcji, w szczególności związane
z funkcjonowaniem systemu depozytowo-rozliczeniowego, prawa te ujmuje się w księgach
rachunkowych w dniu uzyskania dokumentu potwierdzającego istnienie oraz wartość tych
praw.

10. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień ujęcia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim rejestrze.
11. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupienia następuje zgodnie
z metodą FIFO.
12. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
13. Przychody z lokat obejmują w szczególności dywidendy i inne udziały w zyskach, odsetki,
odpis dyskonta oraz dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną
środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
14. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
15. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
16. Koszty operacyjne 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 oraz amortyzację premii
a także koszty limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
17. Koszty operacyjne Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej.
W przypadku limitowanych kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane
wydatki. Płatności z tytułu limitowanych kosztów operacyjnych zmniejszają rezerwę.
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Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
Od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 roku rezerwa tworzona była wyłącznie
na Wynagrodzenie Towarzystwa ponieważ Towarzystwo pokrywa wszelkie koszty
działalności Funduszu z wyłączeniem obciążeń nie podlegających limitowi.
18. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają
rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki.
19. 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 10.

Wycena aktywów
1.

Aktywa Funduszu będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia się,
a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożności.

2.

Aktywa Funduszu nie będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia
się, a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości godziwej.

3.

W Dniu Wyceny aktywa wycenia się, a zobowiązania ustala się według stanów
odpowiednio aktywów i zobowiązań odpowiednio kursów, cen i wartości z dnia
poprzedniego.

4.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, w którym odbywa się
sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych na rynkach regulowanych
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym w ciągu ostatniego miesiąca
kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi papierami
wartościowym.

6.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym po raz pierwszy zarejestrowano papiery
wartościowe (tzw. primary exchange podawany przez serwis informacyjny Bloomberg),
a w sytuacji gdy nie zarejestrowano obrotu lub jeżeli papiery wartościowe nie są notowane
na tym rynku, rynek na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano
największy średni wolumen obrotu tymi papierami wartościowym.

7.

Papiery wartościowe notowane na rynkach zorganizowanych wyceniane są zgodnie
z kursem ogłoszonym przez rynek główny dla danego papieru w następujący sposób:
a) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych,
na których wyznaczany i ogłaszany jest kurs zamknięcia – w oparciu o ostatni kurs
zamknięcia w systemie notowań ciągłych,
b) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych bez
odrębnego wyznaczania kursu zamknięcia – w oparciu o cenę średnią transakcji
ważoną wolumenem obrotu z ostatniego dnia, w którym zawarto transakcję,
c) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań jednolitych –
w oparciu o ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego,

8.

Jeżeli ostatni kurs zamknięcia na danym rynku lub w danym systemie notowań nie jest
dostępny lub jest dostępny, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji nie
odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego, wyceniając ten papier
wartościowy, uwzględnia się ceny w najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, z tym,
że uwzględnianie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne.
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9.

Do czasu rozpoczęcia notowań papiery dopuszczone do publicznego obrotu wycenia się
według ceny nabycia.

10. Dla wyceny dłużnych papierów wartościowych przyjęto następujące zasady:
• wartość bonów skarbowych ustalana jest w stosunku do ich wartości nominalnej przy
zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta,
• dla obligacji skarbowych notowanych na rynku zorganizowanym stosowane są zasady
opisane w punkcie 7,
• wycena papierów wartościowych, będących przedmiotem transakcji typu buy-sell-back
oparta jest w każdym Dniu Wyceny na metodzie liniowego odpisu różnicy pomiędzy ceną
odkupu a ceną nabycia papieru wartościowego,
• wartość obligacji skarbowych nie notowanych na rynku zorganizowanym ustalana jest
w stosunku do ich wartości nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu
dyskonta lub amortyzacji premii,
• wartość nie notowanych obligacji korporacyjnych ustala się w stosunku do ich wartości
nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta lub amortyzacji premii,
• wycena notowanych na rynku zorganizowanym obligacji korporacyjnych opiera się
na zasadach opisanych w pkt. 7.
11. Kontrakty terminowe notowane na rynku zorganizowanym wycenia się według kursu
określającego stan rozliczeń Funduszu i instytucji rozliczeniowej.
12. Wartość papierów wartościowych notowanych za granicą ustalana jest w każdym Dniu
Wyceny według kursu zamknięcia z ostatniego notowania na rynku głównym
a w przypadku papierów wartościowych nie notowanych na giełdzie według kursów
publikowanych w tabelach finansowych zamieszczanych w specjalistycznych
wydawnictwach.
13. Zagraniczne papiery wartościowe wycenia się w walucie kraju notowania lub w przypadku
papierów nie notowanych na rynku zorganizowanym – w walucie, w której papier
wartościowy jest denominowany, i wykazuje się w walucie polskiej po przeliczeniu według
średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień
określony w punkcie 3.
14. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego
składnika lokat. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu są wyłączone spod tej
zasady.
15. 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.
16. Środki pieniężne nominowane w EURO, które wpłynęły na rachunek nabyć Funduszu
do momentu wpisu do Rejestru wydanych za te środki jednostek uczestnictwa, wycenia się
w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla EURO przez
Narodowy Bank Polski na dzień o którym mowa w pkt.3.
17. Zobowiązania Funduszu - z tytułu nominowanych w EURO wpłat na nabycie jednostek
uczestnictwa oraz z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa wycenia się w walucie
polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla EURO przez Narodowy Bank
Polski na dzień o którym mowa w pkt.3.
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b/ Kryterium wyboru rynku
Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego dla papierów wartościowych notowanych
na giełdzie lub na zorganizowanym rynku poza giełdowym jest wolumen obrotów danym papierem wartościowym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego.

c/ Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Fundusz nie dokonał zmiany stosowanych zasad
rachunkowości.
W dniu 30 kwietnia 2003 roku dokonano zmian w Statucie Funduszu. Zmiany te nie miały wpływu na stosowane zasady rachunkowości.

d/ Opis przyjętego kryterium podziału składników portfela lokat
Składniki portfela lokat Funduszu przedstawiono zgodnie z następującymi kryteriami podziału:
Papiery wartościowe dopuszczone i nie dopuszczone do publicznego obrotu, w tym:
Dopuszczone do publicznego obrotu w tym:
• Notowane papiery wartościowe emitowane na rynkach państw OECD nominowane w EURO,
w tym:
Obligacje Rządowe
Obligacje korporacyjne
• Nienotowane papiery wartościowe, w tym:
Bony skarbowe

BILANS
DWS POLSKA
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO EUROOBLIGACJI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
31.12.2002 r. 31.12.2003 r.
I.

AKTYWA
1. LOKATY
PAPIERY WARTOŚCIOWE
PAPIERY WARTOŚCIOWE W CENIE NABYCIA
LOKATY RAZEM
2. ŚRODKI PIENIĘŻNE
Rachunki bieżące
Rachunki depozytów terminowych
ŚRODKI PIENIĘŻNE RAZEM
3. NALEŻNOŚCI
1. Odsetki
NALEŻNOŚCI, RAZEM

AKTYWA, RAZEM
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23 427,8
21 496,1
23 427,8

70 711,7
61 289,7
70 711,7

2 611,4
1 826,5
4 437,9

4 192,2
1 122,7
5 314,9

536,9
536,9

2 397,7
2 397,7

28 402,6

78 424,3

II. ZOBOWIĄZANIA
1. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
2. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
3. Pozostałe, w tym:
- zobowiązania wobec dostawców
- zobowiązania wobec towarzystwa
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych

98,8
0,0
37,6
0,1
31,7

35,0
19,1
122,2
0,0
97,4

5,8

24,8

136,4

176,3

28 266,2

78 248,0

24 762,0
419 201,6
-394 439,6

62 280,0
782 063,9
-719 783,9

V. ZAKUMULOWANE, NIEROZDYSPONOWANE PRZYCHODY
Z LOKAT NETTO

19 706,6

23 140,5

V.A. ZAKUMULOWANY, ROZDYSPONOWANY WYNIK NETTO
Z LAT UBIEGŁYCH

-18 770,9

-18 770,9

738,0

2 131,5

1 830,5

9 466,9

28 266,2

78 248,0

21 945,629
1288.01 zł

50 832,127
1539.34 zł

ZOBOWIĄZANIA, RAZEM
III. AKTYWA NETTO (I - II)
IV. KAPITAŁ
1. Wpłacony
2. Wypłacony

VI. ZAKUMULOWANY, NIEROZDYSPONOWANY ZREALIZOWANY
ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT
VII. WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT PONAD
CENĘ NABYCIA
VIII. KAPITAŁ I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI RAZEM
(IV+V+VA+VI+VII)
1. Liczba jednostek uczestnictwa
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
DWS POLSKA
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO EUROOBLIGACJI
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
01.01.2002- 01.01.200331.12.2002 31.12.2003
I.

PRZYCHODY Z LOKAT
1. Odsetki
2. Odpis dyskonta
3. Dodatnie saldo różnic kursowych

730,5
165,4
78,2

3 456,1
23,1
984,7

PRZYCHODY Z LOKAT, RAZEM

974,1

4 463,9

255,2
2,0
0,6
0,3
0,3
0,3
0,0

1 029,6
2,1
11,3
1,1
1,1
0,6
0,5

258,1

1 044,1

0,0

0,0

IV. KOSZTY OPERACYJNE NETTO (II - III)

258,1

1 044,1

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I - IV)

716,0

3 419,8

738,0
234,0

1 407,6
1 134,8

1 830,5
1 340,9

7 636,4
7 154,7

2 568,5

9 044,0

3 284,5

12 463,8

II. KOSZTY OPERACYJNE,
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa
2. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
3. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
4. Pozostałe, w tym:
- nie podlegające limitowi, w tym:
- koszty prowadzenia rachunków bankowych
- pozostałe
KOSZTY OPERACYJNE, RAZEM
III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny
lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
ZYSK (STRATA) ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY,
RAZEM
VII. WYNIK Z OPERACJI (V + VI)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
DWS POLSKA
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO EUROOBLIGACJI
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
07.08.2000 –
01.01.2002 –
01.01.2003 –
31.12.2001
31.12.2002
31.12.2003
I.

ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO:
1. Wartość aktywów netto
na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
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. Dystrybucja dochodów
funduszu (razem)
a) z przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku
ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie
sprawozdawczym (razem),
w tym:
a) zmiana kapitału wpłaconego
(powiększenie kapitału
z tytułu zbytych jednostek
uczestnictwa)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału
z tytułu odkupionych
jednostek uczestnictwa)
6. Zmiana wartości aktywów netto
z tytułu zmian w kapitale
7. Łączna zmiana aktywów netto
w okresie sprawozdawczym
(3+4+5)
8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
9. Średnia wartość aktywów netto
w okresie sprawozdawczym

-

3 224,0

28 266,2

18 990,4
18 743,5

3 284,5
716,0

12 463,8
3 419,8

246,9

738,0

1 407,6

0,0

1 830,5

7 636,4

18 990,4

3 284,5

12 463,8

-18 770,9
-18 567,7

0,0
0,0

0,0
0,0

-203,2

0,0

0,0

3 004,5

21 757,7

37 518,0

362 748,8

56 453,1

362 862,3

-359 744,3

-34 695,4

-325 344,3

3 004,5

21 757,7

37 518,0

3 224,0

25 042,2

49 981,8

3 224,0

28 266,2

78 248,0

77 262,6

17 093,8

68 776,6
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II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA:
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek
uczestnictwa
362 748,644
47 287,020
257 027,005
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
359 744,264
28 345,771
228 140,507
c) saldo zmian liczby jednostek
uczestnictwa
3 004,380
18 941,249
28 886,498
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek
uczestnictwa
362 748,644
410 035,664
667 062,669
b) liczba odkupionych jedno359 744,264
388 090,035
616 230,542
stek uczestnictwa
c) saldo jednostek
uczestnictwa
3 004,380
21 945,629
50 832,127
III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu
sprawozdawczego
1 073,11 zł
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec
1 073,11 zł
1 288,01 zł
okresu sprawozdawczego
3. procentowa zmiana wartości
aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym
20,03%
4. maksymalna wartość aktywów
netto na jednostkę
uczestnictwa
w okresie sprawozdawczym:
zł
1 073,16 zł
1 281,99 zł
data wyceny
31.12.2001
31.12.2002
minimalna wartość aktywów
netto na jednostkę uczestnictwa
w okresie sprawozdawczym:
zł
1 000,00 zł
1 073,50 zł
data wyceny
08.08.2000
02.01.2002
5. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według
ostatniej wyceny w okresie
sprawozdawczym:
zł
1 073,16 zł
1 281,99 zł
data wyceny
31.12.2001
31.12.2002
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1 288,01 zł

1 539,34 zł

19,51%

1 539,34
31.12.2003

1 275,58 zł
06.01.2003

1 533,50 zł
31.12.2003

IV. PROCENTOWY UDZIAŁ W ŚREDNIEJ WARTOŚCI
NETTO KOSZTÓW OPERACYJNYCH, W TYM:
W ŚREDNICH AKTYWACH
a) rzeczywisty udział limitowanych
kosztów operacyjnych netto
(w stosunku rocznym)
b) rzeczywisty udział limitowanego
wynagrodzenia towarzystwa
(w stosunku rocznym)
W ŚREDNICH AKTYWACH NETTO
a) rzeczywisty udział limitowanych
kosztów operacyjnych netto
(w stosunku rocznym)
b) rzeczywisty udział limitowanego
wynagrodzenia towarzystwa
(w stosunku rocznym)
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AKTYWÓW I AKTYWÓW

0,89%

1,48%

1,46%

0,89%

1,48%

1,46%

0,91%

1,49%

1,50%

0,91%

1,49%

1,50%

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
DWS POLSKA
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO EUROOBLIGACJI
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
01.01.2002- 01.01.200331.12.2002 31.12.2003
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II)
-17 915,3
-36 604,0
I. Wpływy
23 112,7
96 673,2
1) Z tytułu posiadanych lokat
552,9
3 259,9
2) Z tytułu zbycia składników lokat
22 434,2
92 968,3
3) Pozostałe
125,6
445,0
II. Wydatki
1) Z tytułu nabycia składników lokat
2) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa
3) Pozostałe
4) Z tytułu opłat za zezwolenia oraz rejestracyjnych

41 028,0
40 798,1
227,6
0,3
2,0

133 277,2
132 310,1
963,9
1,1
2,1

21 867,5

37 481,0

Wpływy
1) Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa
2) Z tytułu zaciągniętych kredytów
3) Pozostałe

61 444,0
56 551,8
4 868,6
23,6

385 811,4
362 798,5
22 188,5
824,4

II. Wydatki
1) Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa
2) Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
3) Odsetki
4) Pozostałe

39 576,5
34 689,5
4 868,6
0,6
17,8

348 330,4
325 325,2
22 188,5
11,3
805,4

3 952,2

877,0

485,7

4 437,9

4 437,9
0,0

5 314,9
0,0

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
FINANSOWEJ (I-II)
I.

C. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+ B)
D. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+C)
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
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ZESTAWIENIE LOKAT
DWS POLSKA
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO EUROOBLIGACJI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
BONY SKARBOWE
Wartość
nominalna

Wartość
w cenie
nabycia

Wartość
księgowa

Udział
w
Aktywach

100,0
100,0
200,0

96,3
94,3
190,6

97,0
94,6
191,6

0,12%
0,12%
0,24%

Termin wykupu
21 lipca 2004
8 grudnia 2004
Bony skarbowe razem

OBLIGACJE ZAGRANICZNE EMITOWANE NA RYNKACH PAŃSTW OECD DOPUSZCZONE DO
PUBLICZNEGO OBROTU (w tys. PLN)
WG KURSU EURO OBOWIĄZUJĄCEGO W DNIU 31.12.2003 - TABELA KURSÓW NR
253/A/NBP/2003

AAREAL BANK AG
termin wykupu 08.04.2005 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 2.24%
nazwa emitenta - Deutsche Bau- and
Bodenbank S.A.
siedziba emitenta - Frankfurt nad Menem,
Niemcy
BANK OF IRELAND
termin wykupu 10.02.2010 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.45%
nazwa emitenta - The Governor and Compamy of the Bank of Ireland
siedziba emitenta - Dublin, Irlandia
BRITISH TELECOM PLC
termin wykupu 15.02.2006 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.38%
nazwa emitenta - British
Telecommunications
siedziba emitenta - Londyn, Wielka Brytania
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
termin wykupu 20.09.2004 r.

Wartość
nominalna

Wartość
w cenie
nabycia

Wartość
księgowa /
rynkowa

Udział
w
Aktywach

964,7

738,9

963,7

1,24%

5,0

0,01%

1 055,7

1,35%

54,0

0,06%

3 265,3

4,16%

170,8

0,22%

942,3

1,20%

943,4

3 066,1

943,4
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754,9

2 868,5

729,5

odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 1.89%
nazwa emitenta - Bundesrepublik
Deutschland
siedziba emitenta - Frankfurt nad Menem,
Niemcy
COCA COLA HBC FIN PLC
termin wykupu 27.06.2006 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5.25%
nazwa emitenta - Coca Cola HBC Finance
PLC
siedziba emitenta - Londyn, Wielka Brytania
CONTINENTAL AG
termin wykupu 05.12.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.88%
nazwa emitenta - Continental AG
siedziba emitenta - Hanower, Niemcy
DAIMLERCHRYSLER INTL FIN
termin wykupu 21.03.2011 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 7.00%
nazwa emitenta - DaimlerChrysler
International Finance B.V.
siedziba emitenta - Nieuwegein, Holandia
DAIMLER CHRYSLER NA HLDG
termin wykupu 16.01.2007 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5.63%
nazwa emitenta - DaimlerChrysler North
America Holding Corp.
siedziba emitenta - Farmington Hills, USA
DRESDNER BANK AG
termin wykupu 02.02.2005 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 2.26%
nazwa emitenta - Dresdner Bank AG
siedziba emitenta - Frankfurt nad Menem,
Niemcy
DEUTSCHE TELECOM INT FIN
termin wykupu 20.05.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5.25%
nazwa emitenta - Deutsche Telekom
International Finance B.V.
siedziba emitenta - Amsterdam, Holandia
DEUTSCHE TELECOM INT FIN
termin wykupu 12.02.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5.75%

943,4

2 830,2

3 773,6

1 179,3

1 886,8

2 358,5

1 415,1

200

819,9

2 842,7

3 801,0

953,2

1 464,0

1 931,6

1 264,6

0,5

0,00%

989,3

1,27%

25,3

0,02%

3 144,4

4,01%

13,8

0,02%

4 249,1

5,42%

205,7

0,26%

1 241,9

1,58%

63,4

0,06%

1 886,2

2,41%

6,9

0,01%

2 469,3

3,15%

76,1

0,10%

1 505,0

1,92%

71,8

0,09%

nazwa emitenta - Deutsche Telekom
International Finance B.V.
siedziba emitenta - Amsterdam, Holandia
FORD MOTOR CREDIT CO
termin wykupu 14.01.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.75%
nazwa emitenta - Ford Motor Credit Co
siedziba emitenta - Dearborn, USA
GENERAL MOTORS ACCEPT
termin wykupu 16.10.2006 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.00%
nazwa emitenta - General Motors Acceptance Corporation
siedziba emitenta - Detroit, USA
REPUBLIC OF HUNGARY
termin wykupu 27.06.2011 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5.63%
nazwa emitenta - Republic of Hungary
siedziba emitenta - Budapeszt, Węgry
LEHMAN BROS HOLDINGS PLC
termin wykupu 01.09.2005 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 2.71%
nazwa emitenta - Lehman Brothers Holdings
Plc
siedziba emitenta - Londyn, Wielka Brytania
MORGAN STANLEY
termin wykupu 23.08.2007 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 2.55%
nazwa emitenta - Morgan Stanley Dean
Witter & Co
siedziba emitenta - Nowy Jork, USA
OLIVETTI INTL FINANCE NV
termin wykupu 30.07.2009 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.58%
nazwa emitenta - Tecnost International
Finance N.V.
siedziba emitenta - Luxemburg
PGNIG FINANCE BV
termin wykupu 30.10.2006 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.75%
nazwa emitenta - PGNIG Finance B.V.
siedziba emitenta - Amsterdam, Holandia

5 188,7

3 301,9

1 179,3

943,4

943,4

1 886,8

2 358,5
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4 945,0

2 906,2

1 053,5

810,5

813,2

1 612,1

2 102,3

5 502,6

7,02%

336,8

0,43%

3 467,0

4,42%

41,1

0,05%

1 273,5

1,62%

33,9

0,04%

948,8

1,21%

2,1

0,00%

948,2

1,21%

2,5

0,00%

2 048,5

2,61%

52,2

0,07%

2 448,1

3,12%

27,0

0,03%

POLAND
termin wykupu 12.03.2012 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy
centowej 5.50%
nazwa emitenta - The Reublic of Poland
siedziba emitenta - Warszawa, Polska
POLAND
termin wykupu 05.02.2013 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy
centowej 4.50%
nazwa emitenta - The Reublic of Poland
siedziba emitenta - Warszawa, Polska
POLAND
termin wykupu 14.02.2011 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy
centowej 5.50%
nazwa emitenta - The Reublic of Poland
siedziba emitenta - Warszawa, Polska
POLAND
termin wykupu 22.03.2010 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy
centowej 6.00%
nazwa emitenta - The Reublic of Poland
siedziba emitenta - Warszawa, Polska
CITY OF PRAGUE
termin wykupu 15.06.2009 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy
centowej 4.63%
nazwa emitenta - City of Prague
siedziba emitenta - Praga, Czechy
REPUBLIC OF LATVIA
termin wykupu 27.11.2008 r.

2 358,5

1 789,8

2 493,2

3,18%

104,2

0,13%

2 309,0

2,94%

95,7

0,12%

2 504,7

3,19%

113,7

0,14%

2 055,6

2,62%

87,8

0,11%

2 389,2

3,05%

59,3

0,08%

2 516,5

3,21%

11,8

0,02%

4 203,8

5,36%

215,1

0,27%

1 398,9

1,78%

62,0

0,08%

5 015,8

6,40%

pro-

2 358,5

2 062,4

pro-

2 358,5

2 462,5

pro-

1 886,8

2 008,4

pro-

2 358,5

2 197,8

pro-

odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5.38%
nazwa emitenta - The Republic of Latvia
siedziba emitenta - Ryga, Łotwa
REPUBLIC OF LITHUANIA
termin wykupu 20.02.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.63%
nazwa emitenta - Republic of Lithuania
siedziba emitenta - Wilno, Litwa
SLOVAK REPUBLIC
termin wykupu 14.04.2010r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 7.38%
nazwa emitenta - Slovak Republic
siedziba emitenta - Bratysława, Słowacja
SOGERIM
termin wykupu 20.04.2006 r.

2 358,5

3 773,6

1 179,3

4 717,0
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2 463,8

4 042,4

1 153,1

4 563,4

odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.13%
nazwa emitenta - Sogerim
siedziba emitenta - Luxemburg
TPSA EUROFINANCE BV
termin wykupu 13.03.2007 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.50%
nazwa emitenta - TPSA Eurofinance B.V.
siedziba emitenta - Amsterdam, Holandia
VEOLIA ENVIRONNEMENT
termin wykupu 27.06.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5.88%
nazwa emitenta - Veolia Environnement
siedziba emitenta - Paryż, Francja
VNU NV
termin wykupu 29.10.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.75%
nazwa emitenta - VNU N.V.
siedziba emitenta - Haarlem, Holandia
VOLKSWAGEN FIN SERV AG
termin wykupu 10.03.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 4.88%
nazwa emitenta - Volkswagen Financial
Services AG
siedziba emitenta - Braunschweig, Niemcy
WPP GROUP PLC
termin wykupu 18.06.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.00%
nazwa emitenta - WPP Group PLC
siedziba emitenta - Londyn, Wielka Brytania
Obligacje (bez odsetek), razem
Obligacje (z odsetkami), razem
Odsetki naliczone od obligacji, razem

1 651,0

707,6

707,6

2 830,2

943,4

66 295,5

PAPIERY WARTOŚCIOWE
(BEZ ODSETEK), RAZEM
PAPIERY WARTOŚCIOWE
(Z ODSETKAMI), RAZEM
Odsetki naliczone od obligacji razem
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201,3

0,26%

1 775,4

2,26%

85,9

0,11%

758,0

0,97%

21,2

0,03%

786,0

1,00%

8,2

0,01%

2 950,5

3,76%

111,6

0,14%

1 014,6

1,29%

30,3

0,04%

61 099,1

70 520,1
72 917,1
2 397,0

89,93%
92,94%
3,01%

61 289,7

70 711,7

90,17%

73 108,7

93,18%

2 397,0

3,01%

1 488,2

539,5

566,0

2 575,7

774,5

OBLIGACJE ZAGRANICZNE EMITOWANE NA RYNKACH PAŃSTW OECD DOPUSZCZONE
DO PUBLICZNEGO OBROTU (w tys. EURO)

AAREAL BANK AG
termin wykupu 08.04.2005 r.
Odsetki naliczone od obligacji - stopa
2.24%
BANK OF IRELAND
termin wykupu 10.02.2010 r.
Odsetki naliczone od obligacji - stopa
6.45%
BRITISH TELECOM PLC
termin wykupu 15.02.2006 r.
Odsetki naliczone od obligacji - stopa
6.38%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
termin wykupu 20.09.2004 r.
Odsetki naliczone od obligacji - stopa
1.89%
COCA COLA HBC FIN PLC
termin wykupu 27.06.2006 r.
Odsetki naliczone od obligacji - stopa
5.25%
CONTINENTAL AG
termin wykupu 05.12.2008 r.
Odsetki naliczone od obligacji - stopa
6.88%
DAIMLERCHRYSLER INTL FIN
termin wykupu 21.03.2011 r.
Odsetki naliczone od obligacji - stopa
7.00%
DAIMLER CHRYSLER NA HLDG
termin wykupu 16.01.2007 r.
Odsetki naliczone od obligacji - stopa
5.63%
DRESDNER BANK AG
termin wykupu 02.02.2005 r.
Odsetki naliczone od obligacji - stopa
2.26%
DEUTSCHE TELECOM INT FIN
termin wykupu 20.05.2008 r.
Odsetki naliczone od obligacji - stopa
5.25%
DEUTSCHE TELECOM INT FIN
termin wykupu 12.02.2008 r.
Odsetki naliczone od obligacji - stopa
5.75%

Wartość
nominalna

Wartość
w cenie
nabycia

Wartość
rynkowa

204,5

204,3

204,3

200,0

208,7

1,1
223,8

650,0

693,0

11,5
692,3

200,0

199,5

36,2
199,8

200,0

205,8

0,1
209,7

600,0

669,4

5,4
666,6

800,0

905,7

2,9
900,8

250,0

252,0

43,6
263,3

400,0

400,4

13,4
399,9

500,0

487,2

1,5
523,5

304,3

16,1
319,1

proc.

proc.

proc.

proc.

proc.

proc.

proc.

proc.

proc.

proc.
300,0
proc.
15,2
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FORD MOTOR CREDIT CO
termin wykupu 14.01.2008 r.
Odsetki naliczone od obligacji 6.75%
GENERAL MOTORS ACCEPT
termin wykupu 16.10.2006 r.
Odsetki naliczone od obligacji 6.00%
REPUBLIC OF HUNGARY
termin wykupu 27.06.2011 r.
Odsetki naliczone od obligacji 5.63%
LEHMAN BROS HOLDINGS PLC
termin wykupu 01.09.2005 r.
Odsetki naliczone od obligacji 2.71%
MORGAN STANLEY
termin wykupu 23.08.2007 r.
Odsetki naliczone od obligacji 2.55%
OLIVETTI INTL FINANCE NV
termin wykupu 30.07.2009r.
Odsetki naliczone od obligacji 6.58%
PGNIG FINANCE BV
termin wykupu 30.10.2006 r.
Odsetki naliczone od obligacji 6.75%
POLAND
termin wykupu 12.03.2012 r.
Odsetki naliczone od obligacji 5.50%
POLAND
termin wykupu 05.02.2013 r.
Odsetki naliczone od obligacji
4.50%
POLAND
termin wykupu 14.02.2011 r.
Odsetki naliczone od obligacji
5.50%
POLAND
termin wykupu 22.03.2010 r.
Odsetki naliczone od obligacji
6.00%
CITY OF PRAGUE
termin wykupu 15.06.2009 r.
Odsetki naliczone od obligacji
4.63%
REPUBLIC OF LATVIA
termin wykupu 27.11.2008 r.

1 100,0

1 123,3

1 166,5

700,0

709,0

71,4
735,0

250,0

265,9

8,7
270,0

200,0

199,5

7,2
201,2

200,0

199,8

0,5
201,0

400,0

400,6

0,5
434,2

500,0

521,9

11,1
519,0

500,0

491,6

5,7
528,6

500,0

495,0

22,1
489,5

500,0

554,8

20,3
531,0

400,0

452,6

24,1
435,7

500,0

515,8

18,6
506,5

551,6

12,6
533,5

stopa proc.

stopa proc.

stopa proc.

stopa proc.

stopa proc.

stopa proc.

stopa proc.

stopa proc.

- stopa proc.

- stopa proc.

- stopa proc.

- stopa proc.
500,0
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Odsetki naliczone od obligacji
5.38%
REPUBLIC OF LITHUANIA
termin wykupu 20.02.2008 r.
Odsetki naliczone od obligacji
6.63%
SLOVAK REPUBLIC
termin wykupu 14.04.2010 r.
Odsetki naliczone od obligacji
7.38%
SOGERIM
termin wykupu 20.04.2006 r.
Odsetki naliczone od obligacji
6.13%
TPSA EUROFINACE BV
termin wykupu 13.03.2007 r.
Odsetki naliczone od obligacji
6.50%
VEOLIA ENVIRONNEMENT
termin wykupu 27.06.2008 r.
Odsetki naliczone od obligacji
5.88%
VNU NV
termin wykupu 29.10.2008 r.
Odsetki naliczone od obligacji
6.75%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG
termin wykupu 10.03.2008 r.
Odsetki naliczone od obligacji
4.88%
WPP GROUP PLC
termin wykupu 18.06.2008 r.
Odsetki naliczone od obligacji
6.00%

- stopa proc.
800,0

910,4

2,5
891,2

250,0

291,0

45,6
296,5

1 000,0

1 064,8

13,1
1 063,4

350,0

350,9

42,7
376,4

150,0

149,2

18,2
160,7

150,0

154,8

4,5
166,6

600,0

621,5

1,7
625,5

200,0

190,0

23,7
215,1

- stopa proc.

- stopa proc.

- stopa proc.

- stopa proc.

- stopa proc.

- stopa proc.

- stopa proc.

- stopa proc.

Obligacje (bez odsetek), razem
Obligacje (z odsetkami), razem
Odsetki naliczone od obligacji, razem

6,4
14 054,5
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14 744,3

14 950,2
15 458,4
508,2

ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE LOKAT
DWS POLSKA
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO EUROOBLIGACJI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)

Papiery wartościowe

Bony skarbowe
Obligacje zagraniczne
bez odsetek
z odsetkami
Papiery wartościowe bez
odsetek, razem
Papiery wartościowe
z odsetkami, razem

31.12.2001
Wartość
Udział
rynkowa
w
Aktywach
2 742,4 84,95%

31.12.2002
Wartość
Udział
rynkowa
w
Aktywach
0,0
0,00%

31.12.2003
Wartość
Udział
rynkowa
w
Aktywach
191,6
0,24%

0,0
0,0

0,00%
0,00%

23 427,8
23 964,6

82,48%
84,35%

70 520,1
72 917,1

89,93%
92,94%

2 742,4

84,95%

23 427,8

82,48%

70 711,7

90,17%

2 742,4

84,95%

23 964,6

84,35%

73 108,7

93,18%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
DWS POLSKA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
OTWARTEGO EUROOBLIGACJI
1.

Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji
funduszu:

1)

Walutowa struktura aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa Funduszu, w tym środki pieniężne wyrażone są w złotych polskich.
W okresie sprawozdawczym DWS Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Euroobligacji dokonał lokat w zagraniczne papiery wartościowe nominowane w EUR.
Na dzień bilansowy w księgach Funduszu zaewidencjonowane były następujące pozycje:
• wartość rynkowa obligacji nominowanych w EUR znajdujących się w portfelu Funduszu
wynosiła 14 950,2 tys. EURO (po przeliczeniu na walutę polską 70 711,7 tys. PLN),

2)

•

wartość środków pieniężnych wynosi 877,0 tys. EURO (po przeliczeniu na walutę
polską 4 136,8 tys. PLN),

•

wartość odsetek należnych od obligacji nominowanych w EURO wynosi 508,2 tys. (po
przeliczeniu na walutę polską 2 397,0 tys. PLN).

Kredyty i pożyczki
Fundusz podpisał z Bankiem PEKAO S.A. umowę kredytowania w ciężar rachunku bieżącego do kwoty 7,0 mln PLN na okres 1 roku oprocentowanego w skali roku stawką
WIBOR1M + 1,5%.
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Koszty obsługi kredytu do 31 grudnia 2003 roku wyniosły 11,3 tys. PLN.
Informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez Fundusz kredytach w kwocie stanowiącej, na dzień wykorzystania, więcej niż 1% wartości aktywów:

3)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

nazwa banku
kwota kredytu
kredyt spłacono w pełnej wysokości
warunki oprocentowania
termin spłaty
brak ustanowionych zabezpieczeń

Bank PEKAO S.A.
1 506,2 tys. PLN –1,84% aktywów

a)
b)
c)
d)
e)
f)

nazwa banku
kwota kredytu
kredyt spłacono w pełnej wysokości
warunki oprocentowania
termin spłaty
brak ustanowionych zabezpieczeń

Bank PEKAO S.A.
3 944,5 tys. PLN –5,17% aktywów

a)
b)
c)
d)
e)
f)

nazwa banku
kwota kredytu
kredyt spłacono w pełnej wysokości
warunki oprocentowania
termin spłaty
brak ustanowionych zabezpieczeń

6,79%
13/08/03 r

6,74%
25/08/03 r

Bank PEKAO S.A.
999,2 1 tys. PLN –1,37% aktywów
6,84%
02/09//03 r

Kredyty i pożyczki pieniężne udzielone przez Fundusz
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielił pożyczek pieniężnych.

4)

Podział kosztów pokrywanych przez Towarzystwo
Zgodnie z art. 10 Statutu Towarzystwo ma obowiązek pokrycia z własnych środków
wszystkich kosztów i wydatków związanych z działalnością Funduszu za wyjątkiem:
a) prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie
rachunków bankowych,
b) prowizji i opłat związanych z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych
i praw majątkowych,
c) podatków i innych opłat wymaganych przez organy państwowe i samorządowe, w tym
opłat za zezwolenia oraz rejestracje.
We wskazanym okresie Towarzystwo pokryło wszystkie koszty działalności Funduszu.

5)

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
1 stycznia –

1 stycznia –

31 grudnia 2002 r.

31 grudnia 2003 r.

738,0 tys. PLN

1 407,6 tys. PLN

738,0 tys. PLN

1 407,6 tys. PLN

Zysk / strata zrealizowana, nierozdysponowana ze zbycia lokat
w tym:
ze zbycia dłużnych papierów
wartościowych
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6)

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
1 stycznia –

1 stycznia –

31 grudnia 2002 r.

31 grudnia 2003 r.

1 830,5 tys. PLN

7 636,4 tys. PLN

1 830,5 tys. PLN

7 636,4 tys. PLN

Wzrost / spadek niezrealizowanego zysku / straty z wyceny
lokat
z wyceny dłużnych papierów
wartościowych

7)

Podatki i opłaty
Podatki
Dochody Funduszu są zwolnione z opodatkowania na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 10 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (do tychże funduszy zalicza się Fundusz) jest pobierany podatek dochodowy.
W związku z powyższym Fundusz jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.
Jednostki uczestnictwa Funduszu nie są indywidualnie oznaczane, tak więc nie jest możliwa ich indywidualna identyfikacja, w związku z czym zgodnie z art. 30 ust.
1 c przedmiotowej ustawy przyjmuje się, iż Fundusz odkupuje kolejno jednostki uczestnictwa począwszy od nabytych najwcześniej (metoda FIFO).
W okresie objętym sprawozdaniem stawka podatku wynosiła 20%.
W okresie sprawozdawczym Fundusz odprowadził do Urzędu Skarbowego podatek
w wysokości 824,4 tys. PLN.

Opłaty
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie zawarł żadnej transakcji giełdowej i w związku
z tym nie poniósł żadnych wydatków z tym związanych.
Do 31 grudnia 2003 roku Fundusz pokrył nielimitowane koszty operacyjne swojej działalności (w tym koszty obsługi kredytu) w wysokości 14,5 tys. PLN.

8)

Informacje o dystrybucji dochodów Funduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu, w okresie sprawozdawczym Fundusz nie wypłacał uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Funduszu bez wykupu jednostek uczestnictwa.

9)

Informacje o transakcjach na papierach wartościowych wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie
a/ zakres i charakter nabywania instrumentu
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz zawarł transakcje terminowe typu Forward
- sprzedaży EUR.
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Na dzień sprawozdawczy Fundusz nie
w transakcjach terminowych FORWARD.

posiadał

otwartej

pozycji

walutowej

b/ przyjęte zasady rachunkowości
Transakcje terminowe typu Forward wyceniane są w każdym dniu wyceny od dnia
otwarcia pozycji do dnia jej zamknięcia lub wygaśnięcia kontraktu uwzględniając warunki transakcji. Transakcje terminowe typu Forward wyceniane są w oparciu o wycenę
wartości godziwej liczoną na podstawie kursu spot i stawek WIBOR oraz EURIBOR.
c/ cel nabywania instrumentu:
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz zawarł transakcje terminowe typu Forward
sprzedaży waluty EUR w celu zabezpieczenia wartości godziwej dłużnych papierów wartościowych denominowanych w EUR przed zmianami spowodowanymi spadkiem cen
EUR.
d/ kwota (wielkość) będąca podstawą obliczania przyszłych płatności oraz przyjęte zasady
rachunkowości:
Kwota będąca podstawą przyszłych płatności jest równa wartości nominalnej transakcji
Forward.
e/ suma i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych:
Suma płatności przy rozliczeniu transakcji terminowej typu Forward jest równa
co do wartości różnicy pomiędzy ceną zawarcia transakcji i ceną zamknięcia bądź wygaśnięcia transakcji.
f/

termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu:
Termin wygaśnięcia transakcji typu Forward określony jest w Warunkach Transakcji.
Transakcje terminowe typu Forward wyceniane są w każdym dniu wyceny od dnia
otwarcia pozycji do dnia jej zamknięcia lub wygaśnięcia kontraktu.

g/ możliwość wcześniejszego rozliczenia – okres lub dzień – jeśli istnieją:
Transakcja terminowa typu Forward może zostać zamknięta w każdym Dniu Wyceny
poprzez zawarcie transakcji odwrotnej o tym samym terminie wygaśnięcia.
h/ cena lub przedział cen realizacji instrumentu:
Transakcje terminowe typu Forward są otwierane i zamykane w oparciu o notowania
na rynku międzybankowym.
i/

możliwość wymiany lub zamiany na inny składnik pasywów lub aktywów:
Transakcja terminowa typu Forward może zostać również rozliczona poprzez dostawę
waluty w dniu wygaśnięcia kontraktu. W takim przypadku Fundusz ma zobowiązanie
dostarczenia waluty wskazanej w Warunkach Transakcji.

j/

ustalona stopa lub kwota odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz termin płatności:
Nie dotyczy transakcji terminowych typu Forward.

k/ dodatkowe zabezpieczenia związane z instrumentami:
Brak
l/

inne warunki towarzyszące instrumentowi:
Brak
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m/ rodzaj ryzyka związanego z instrumentem:
Transakcje terminowe typu Forward związane są z ryzykiem zmian cen rynkowych waluty oraz ryzykiem kredytowym kontrpartnera tj. Banku, z którym zawarto transakcję.
n/ suma istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
Suma istniejących zobowiązań Funduszu z tytułu zajętych pozycji w papierach wartościowych, innych prawach pochodnych od praw majątkowych będących przedmiotem
lokat oraz transakcji terminowych na dzień 31 grudnia 2003 roku była równa 0,0 tys.
PLN.

2.

Informacje o:

1)

Łącznej wartości wynagrodzeń i nagród obciążających Fundusz
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie wypłacał (w pieniądzu i w naturze) wynagrodzeń i nagród osobom zarządzającym i nadzorującym.

2)

Wartości nie spłaconych zaliczek, pożyczek, kredytów, gwarancji i poręczeń
Na dzień bilansowy Fundusz nie posiadał nie spłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek;
udzielonych podmiotom gwarancji i poręczeń lub innych zawartych umów.

3)

Informacje o lokowaniu aktywów w nieruchomości.
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie lokował swoich środków w nieruchomości.

4)

Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych
w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.
W okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.

5)

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,
a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły takie zdarzenie, które nie zostały
ujęte w sprawozdaniu finansowym.

6)

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym i 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.

7)

Dokonane korekty błędów podstawowych
W okresie objętym sprawozdaniem nie zarejestrowano pojawienia się błędów podstawowych.
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Sprawozdanie finansowe
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Top 50 Europa

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Akcjonariusza DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top 50 Europa z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26,
na które składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje aktywa netto
i kapitały na sumę 16.925,1 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji za rok obrotowy kończący
się tego dnia wykazujący zysk z operacji w kwocie 3.089,2 tys. złotych, zestawienie zmian
w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia,
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.352,8 tys. złotych, zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. o wartości 15.296,8 tys. złotych oraz
informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego
sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę
jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu biegłego
rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Przepisy te wymagają,
aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę poprawności
stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Towarzystwa oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii.
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Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Top 50 Europa zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację
majątkową i finansową Funduszu na dzień 31 grudnia 2003 r., wynik z operacji za rok obrotowy
kończący się tego dnia oraz przepływy środków pieniężnych, zgodnie z zasadami rachunkowości
stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149, poz. 1670) oraz jest zgodne
z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Funduszu.
Ponadto stwierdzamy, że List DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu zawiera informacje, o których mowa w par. 43 pkt.
1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości funduszy inwestycyjnych, które są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu
finansowym DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top 50 Europa.
Do sprawozdania finansowego dołączono Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

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

Warszawa, 6 kwietnia 2004 roku.
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Za KPMG Polska
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Pełnomocnik

OŚWIADCZENIE BANKU DEPOZYTARIUSZA

Bank Polska Kasa Opieki S.A., pełniąc funkcję Depozytariusza dla DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego TOP 50 Europa potwierdza zgodność ze stanem faktycznym danych
przedstawionych w sprawozdaniu finansowym ww. Funduszu sporządzonym za okres
od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku, dotyczących stanów aktywów zapisanych na rachunkach
pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających.

Sławomir Maculewicz
Dyrektor
Wydział Operacyjny
Departament Powierniczy

Małgorzata Bucka-Winiarek
Kierownik
Zespołu Wyceny Aktywów

Warszawa, 5 kwietnia 2004 roku
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 50 Europa
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 r.
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Top 50 Europa, na które składa się:
1)
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje aktywa netto i kapitały
na sumę 16 925,1 tys. złotych;
2)
rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zysk z operacji w kwocie 3 089,2 tys. złotych;
3)
zestawienie zmian w aktywach netto;
4)
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 352,8 tys. złotych;
5)
zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. o wartości 15 296,8 tys.
złotych;
6)
informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes

Joanna Sworowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Warszawa 6 kwietnia 2004 roku
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
OTWARTEGO TOP 50 EUROPA
1) FUNDUSZ
Nazwa Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty TOP 50 Europa.
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.

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. 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.
Wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok,
3.
Prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat Funduszu,
4.
Transakcje terminowe
5.
Jednostki uczestnictwa,
6.
Zagraniczne tytuły uczestnictwa,
pod warunkiem, że są zbywalne.
Ponadto, lokaty Funduszu podlegają następującym ograniczeniom:
1.
Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe
i wierzytelności pieniężne inne niż:
a. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu rynku regulowanym
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub na zagranicznym rynku regulowanym,
b. Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie
pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej, o ile warunki emisji lub pierwszej oferty
publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, oraz gdy dopuszczenie
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do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dopuszczenia
do publicznego obrotu,
o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, pod warunkiem, że są one zbywalne i ich
wartość rynkowa może być ustalona w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż w Dniu Wyceny.
2.

Do 5% wartości Aktywów Funduszu może być lokowana w papiery wartościowe
wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu,

3.

Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe
wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu, jeżeli łączna
wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Funduszu,

4.

Do 25% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w listy zastawne emitowane
przez jeden bank hipoteczny, przy czym suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać
80% wartości Aktywów Funduszu,

5.

Zgodnie ze Statutem Funduszu nie mniej niż 60% Aktywów Funduszu będzie lokowane
w akcje europejskich emitentów, przy czym okresowo, w sytuacjach wystąpienia załamania
gospodarki lub rynków finansowych udział akcji w Aktywach Funduszu może być
ograniczony. Europejskimi emitentami w rozumieniu Statutu 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 sprzedaży jest na nim dokonywana. Ogólna liczba emitentów
jest ograniczona do 50-ciu.

Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają lokaty Funduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i dywersyfikacji lokat zostały zawarte w art. 8 Statutu Funduszu.

2) TOWARZYSTWO
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 sprawozdania finansowego Funduszu
za 2003 rok wynosi 25 000 000,00 PLN i dzieli się na 2 500 000 akcji zwykłych o wartości
nominalnej 10,00 PLN każda.
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3) OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY
Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
Dniem bilansowym jest 31.12.2003 roku.
Sprawozdanie obejmuje następujące dane porównywalne:
a)
Bilans na dzień 31 grudnia 2002 roku,
b)
Rachunek Wyniku z Operacji oraz Rachunek Przepływów Pieniężnych za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2002 roku,
c)
Zestawienie lokat i Zmiany w Aktywach Netto za okresy sprawozdawcze obejmujące lata:
2002.

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) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top 50 Europa
na dzień 31 grudnia 2003 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149 z 2001 r.,
poz.1670).

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu
1.

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 uzyskania dowodu księgowego
w sposób zapewniający ich ujęcie we właściwym okresie sprawozdawczym.

2.

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.

3.

Dłużne papiery wartościowe z naliczanymi odsetkami ujmuje się w księgach rachunkowych
według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej, a wartość odsetek
skumulowanych ujmuje się odrębnie jako należności Funduszu.

4.

Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe ujmuje się w cenie
nabycia wynikającej z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych i ewentualnych
dopłat lub otrzymanych przychodów pieniężnych.

5.

Jeżeli realizacja umowy, o której mowa w art.7 ust.3 ustawy – Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, jest objęta systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie
zobowiązań, o którym mowa w art. 137 ust. 2 tej ustawy, to w przypadku gdy:
1) Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery będące przedmiotem tej umowy ujmuje
się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie zawarcia tej
umowy,
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2)

Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
zawarcia tej umowy.

Jeżeli realizacja umowy, o której mowa powyżej, nie jest objęta systemem gwarantującym
prawidłowe wykonanie zobowiązań, to w przypadku, gdy:
1) Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie
rozliczenia tej umowy,
2) Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
rozliczenia tej umowy.
W przypadku umowy, mającej za przedmiot nabycie lub zbycie praw majątkowych lub
papierów wartościowych innych niż wymienione powyżej, prawa i papiery te ujmuje się
w księgach rachunkowych jak nabyte lub zbyte w dacie rozliczenia.
6.

Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego
składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych metoda odpisu dyskonta lub
amortyzacji premii, najwyższej bieżącej wartości księgowej uwzględniającej odpowiednio
odpis dyskonta lub amortyzację premii. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu
są wyłączone spod tej zasady.

7.

Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku zorganizowanym ujmuje się w księgach
Funduszu w dniu następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane
z prawem do dywidendy.

8.

Prawa poboru akcji notowanych na rynku zorganizowanym ujmuje się w księgach w dniu
następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane z prawem poboru.
Niewykorzystane prawa poboru są umarzane według wartości równej zeru w dniu
następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa.

9.

Gdy na rynkach zagranicznych przyjęte są odmienne zasady dotyczące ustalania prawa
poboru akcji i prawa do otrzymania dywidendy od akcji, w szczególności związane
z funkcjonowaniem systemu depozytowo-rozliczeniowego, prawa te ujmuje się w księgach
rachunkowych w dniu uzyskania dokumentu potwierdzającego istnienie oraz wartość tych
praw.

10. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień ujęcia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim rejestrze.
11. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupienia następuje zgodnie
z metodą FIFO.
12. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
13. Przychody z lokat obejmują w szczególności dywidendy i inne udziały w zyskach, odsetki,
odpis dyskonta oraz dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną
środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
14. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
15. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
16. Koszty operacyjne 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 oraz amortyzację premii
a także koszty limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
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17. Koszty operacyjne Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej.
W przypadku limitowanych kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane
wydatki. Płatności z tytułu limitowanych kosztów operacyjnych zmniejszają rezerwę.
Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
Od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 roku rezerwa tworzona była wyłącznie
na Wynagrodzenie Towarzystwa ponieważ Towarzystwo pokrywa wszelkie koszty
działalności Funduszu z wyłączeniem obciążeń nie podlegających limitowi.
18. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają
rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki.
19. 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 10.

Wycena składników lokat
1.

Aktywa Funduszu będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia się,
a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożności.

2.

Aktywa Funduszu nie będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia
się, a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości godziwej.

3.

W Dniu Wyceny aktywa wycenia się, a zobowiązania ustala się według stanów
odpowiednio aktywów i zobowiązań odpowiednio kursów, cen i wartości z dnia
poprzedniego.

4.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, w którym odbywa się
sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych na rynkach regulowanych
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym w ciągu ostatniego miesiąca
kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi papierami
wartościowym.

6.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym po raz pierwszy zarejestrowano papiery
wartościowe (tzw. primary exchange podawany przez serwis informacyjny Bloomberg),
a w sytuacji gdy nie zarejestrowano obrotu lub jeżeli papiery wartościowe nie są notowane
na tym rynku, rynek na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano
największy średni wolumen obrotu tymi papierami wartościowym.

7.

Papiery wartościowe notowane na rynkach zorganizowanych wyceniane są zgodnie
z kursem ogłoszonym przez rynek główny dla danego papieru w następujący sposób:
a) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych,
na których wyznaczany i ogłaszany jest kurs zamknięcia – w oparciu o ostatni kurs
zamknięcia w systemie notowań ciągłych,
b) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych bez
odrębnego wyznaczania kursu zamknięcia – w oparciu o cenę średnią transakcji
ważoną wolumenem obrotu z ostatniego dnia, w którym zawarto transakcję,
c) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań jednolitych –
w oparciu o ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego.

8.

Jeżeli ostatni kurs zamknięcia na danym rynku lub w danym systemie notowań nie jest
dostępny lub jest dostępny, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji nie
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odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego, wyceniając ten papier
wartościowy, uwzględnia się ceny w najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, z tym,
że uwzględnianie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne.
9.

Do czasu rozpoczęcia notowań papiery dopuszczone do publicznego obrotu wycenia się
według ceny nabycia.

10. Dla wyceny dłużnych papierów wartościowych przyjęto następujące zasady:
• wartość bonów skarbowych ustalana jest w stosunku do ich wartości nominalnej przy
zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta,
• dla obligacji skarbowych notowanych na rynku zorganizowanym stosowane są zasady
opisane w punkcie 7,
• wartość obligacji skarbowych nie notowanych na rynku zorganizowanym ustalana jest
w stosunku do ich wartości nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu
dyskonta lub amortyzacji premii,
• wycena papierów wartościowych, będących przedmiotem transakcji typu buy-sell-back
oparta jest w każdym Dniu Wyceny na metodzie liniowego odpisu różnicy pomiędzy ceną
odkupu a ceną nabycia papieru wartościowego,
• wartość nie notowanych obligacji korporacyjnych ustala się w stosunku do ich wartości
nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta lub amortyzacji premii,
• wycena notowanych na rynku zorganizowanym obligacji korporacyjnych opiera się
na zasadach opisanych w pkt. 7.
11. Kontrakty terminowe notowane na rynku zorganizowanym wycenia się według kursu
określającego stan rozliczeń Funduszu i instytucji rozliczeniowej.
12. Wartość papierów wartościowych notowanych za granicą ustalana jest w każdym Dniu
Wyceny według kursu zamknięcia z ostatniego notowania na rynku głównym
a w przypadku papierów wartościowych nie notowanych na giełdzie według kursów
publikowanych w tabelach finansowych zamieszczanych w specjalistycznych
wydawnictwach.
13. Zagraniczne papiery wartościowe wycenia się w walucie kraju notowania lub w przypadku
papierów nie notowanych na rynku zorganizowanym – w walucie, w której papier
wartościowy jest denominowany, i wykazuje się w walucie polskiej po przeliczeniu według
średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień
określony w punkcie 3.
14. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego
składnika lokat. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu są wyłączone spod tej
zasady.
15. 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.

b/ Kryterium wyboru rynku
Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego dla papierów wartościowych notowanych
na giełdzie lub na zorganizowanym rynku poza giełdowym jest wolumen obrotów danym papierem wartościowym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego.
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c/ Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie dokonał zmiany stosowanych zasad rachunkowości.
W dniu 30 kwietnia 2003 roku dokonano zmian w Statucie Funduszu. Zmiany te nie miały wpływu na stosowane zasady rachunkowości.

d/ Opis przyjętego kryterium podziału składników portfela lokat
Składniki portfela lokat Funduszu przedstawiono zgodnie z następującymi kryteriami podziału:
Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu w tym:
• Akcje notowane na europejskich giełdach papierów wartościowych w tym nominowane w:
frankach szwajcarskich (CHF) notowane Swiss Stock Exchange
euro (EUR) notowane na Frankfurt Stock Exchange
euro (EUR) notowane Amsterdam Stock Exchange
euro (EUR) notowane na Paris Stock Exchange
euro (EUR) notowane na Helsinki Stock Exchange
euro (EUR) notowane na Spanish Continuous Market
euro (EUR) notowane na Munich Stock Exchange
funtach brytyjskich (GBP) notowane na London Stock Exchange
koronach szwedzkich (SEK) notowane na Stockholm Stock Exchange

BILANS
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO TOP 50 EUROPA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
31.12.2002 r. 31.12.2003 r.
I.

AKTYWA
1. LOKATY
PAPIERY WARTOŚCIOWE
PAPIERY WARTOŚCIOWE W CENIE NABYCIA
LOKATY, RAZEM
2. ŚRODKI PIENIĘŻNE
Rachunki bieżące
Rachunki depozytów terminowych
ŚRODKI PIENIĘŻNE, RAZEM
3. NALEŻNOŚCI
1. Z tytułu dywidend
2. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
3. Z tytułu podatku od wypłaconych dywidend
NALEŻNOŚCI, RAZEM

AKTYWA, RAZEM
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6 309,8
7 898,1
6 309,8

15 296,8
12 717,6
15 296,8

365,5
0,0
365,5

201,2
1 517,1
1 718,3

1,3
0,0
9,0
10,3

3,8
8,4
0,0
12,2

6 685,6

17 027,3

II. ZOBOWIĄZANIA
1. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
2. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
3. Z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów z terminem spłaty
do 1 roku
4. Pozostałe, w tym:
- zobowiązania wobec towarzystwa
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych
- zobowiązania wobec dostawców

10,0
0,5

3,2
18,0

71,5
25,8
22,9

0,2
80,8
77,5

2,8
0,1

3,3
0,0

107,8

102,2

6 577,8

16 925,1

9 193,3
102 198,7
-93 005,4

16 451,5
147 452,5
-131 001,0

53,7

-80,9

VI. ZAKUMULOWANY, NIEROZDYSPONOWANY ZREALIZOWANY
ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

-1 083,9

-2 024,6

VII. WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT PONAD CENĘ
NABYCIA

-1 585,3

2 579,2

ZOBOWIĄZANIA, RAZEM
III. AKTYWA NETTO (I - II)
IV. KAPITAŁ
1. Wpłacony
2. Wypłacony
V. ZAKUMULOWANE, NIEROZDYSPONOWANE PRZYCHODY
Z LOKAT NETTO

VIII. KAPITAŁ I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI RAZEM
(IV+V+VI+VII)
1. Liczba jednostek uczestnictwa
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
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6 577,8
16 925,1
104 678,422 205 666,779
62,84
82,29

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO TOP 50 EUROPA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
12.02.2002 - 01.01.2003 31.12.2002 31.12.2003
I.

PRZYCHODY Z LOKAT
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Odsetki
3. Dodatnie saldo różnic kursowych

103,6
190,7
0,0

198,4
35,6
30,9

PRZYCHODY Z LOKAT, RAZEM

294,3

264,9

217,7
1,9
0,9
5,1
15,0
15,0
2,6
12,4

357,2
4,0
1,5
0,0
36,9
36,9
3,8
33,1

240,6

399,6

0,0

0,0

IV. KOSZTY OPERACYJNE NETTO (II-III)

240,6

399,6

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV)

53,7

-134,6

-1 083,9
398,7

-940,6
716,3

-1 585,3
425,9

4 164,5
652,8

-2 669,2

3 223,9

-2 615,5

3 089,2

II. KOSZTY OPERACYJNE
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa
2. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
3. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
4. Ujemne saldo różnic kursowych
5. Pozostałe, w tym:
- nie podlegające limitowi, w tym:
- koszty prowadzenia rachunków bankowych
- koszty podatku z tytułu zysków z lokat Funduszu
KOSZTY OPERACYJNE, RAZEM
III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny
lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
ZREALIZOWANA I NIEZREALIZOWANA (ZYSK/STRATA),
RAZEM
VII. WYNIK Z OPERACJI (V+VI)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO TOP 50 EUROPA
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
12.02.2002 –
01.01.2003 –
31.12.2002
31.12.2003
I.

ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO:
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego
okresu sprawozdawczego
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)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie
kapitału z tytułu odkupionych jednostek
uczestnictwa)
5. Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian
w kapitale
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie
sprawozdawczym (3+4)
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu
sprawozdawczego
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie
sprawozdawczym

-

6 577,8

-2 615,5
53,7
-1 083,9

3 089,2
-134,6
-940,6

-1 585,3
-2 615,5

4 164,5
3 089,2

9 193,3

7 258,1

102 198,7

45 253,7

-93 005,4

-37 995,6

9 193,3

7 258,1

6 577,8

10 347,3

6 577,8

16 925,1

7 665,7

10 234,6

II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA:
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
1 264 636,544
671 515,997
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
1 159 958,122
570 527,640
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
104 678,422
100 988,357
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
1 264 636,544
1 936 152,541
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
1 159 958,122
1 730 485,762
c) saldo jednostek uczestnictwa
104 678,422
205 666,779
III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
100,00 zł
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
na koniec okresu sprawozdawczego
62,84 zł
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa w okresie
-42,00%
sprawozdawczym
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62.84 zł
82.29 zł

30,95%

4. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
zł
data wyceny
minimalna wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
zł
data wyceny
5. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
według ostatniej wyceny w okresie
sprawozdawczym
zł
data wyceny
IV. PROCENTOWY UDZIAŁ W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW
KOSZTÓW OPERACYJNYCH, W TYM:
W ŚREDNICH AKTYWACH
a) rzeczywisty udział limitowanych kosztów
operacyjnych netto (w stosunku rocznym)
b) rzeczywisty udział limitowanego wynagrodzenia
towarzystwa (w stosunku rocznym)
W ŚREDNICH AKTYWACH NETTO
a) rzeczywisty udział limitowanych kosztów
operacyjnych netto (w stosunku rocznym)
b) rzeczywisty udział limitowanego wynagrodzenia
towarzystwa (w stosunku rocznym)
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104,53 zł
19.03.2002

82.29 zł
31.12.2003

59.44 zł
09.10.2002

53.40 zł
13.03.2003

62.15 zł
82.02 zł
31.12.2002
31.12.2003
I AKTYWÓW NETTO

3,03%

3,41%

3,03%

3,41%

3,21%

3,49%

3,21%

3,49%

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO TOP 50 EUROPA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach złotych)
12.02.2002 - 01.01.2003 31.12.2002
31.12.2003
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II)
I.

Wpływy
1. Z tytułu posiadanych lokat
2. Z tytułu zbycia składników lokat
3. Pozostałe

II. Wydatki
1. Z tytułu nabycia składników lokat
2. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla
towarzystwa
3. Z tytułu opłat za zezwolenia i rejestracyjnych
4. Pozostałe
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
FINANSOWEJ (I-II)
I.

Wpływy
1. Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów
3. Pozostałe

II. Wydatki
1. Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
3. Odsetki
4. Pozostałe
C. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+B)
D. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+C)
- w tym, o ograniczonej możliwości dysponowania
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-8 913,1

-5 864,6

3 577,7
293,0
3 284,7
0,0

7 222,0
195,9
6 982,1
44,0

12 490,9
12 274,5

13 086,6
12 713,6

196,4
1,9
20,0

332,1
4,0
36,9

9 278,7

7 217,4

104 587,7
102 199,3
2 067,1
321,3

45 705,1
45 262,8
135,4
306,9

95 309,0
92 995,5
1 995,7
0,9
316,9

38 487,7
38 002,5
207,0
1,3
276,9

365,5

1 352,8

0,0

365,5

365,5
0,0

1 718,3
0,0

ZESTAWIENIE LOKAT DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO TOP 50 EUROPA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
AKCJE NOTOWANE NA RYNKACH REGULOWANYCH
Spółka
Liczba
akcji

Wartość
w cenie
nabycia

Wartość
rynkowa
na dzień
31.12.2003

Udział
w
aktywach

1 345
1 544
1 695
183
421
1 357
6 545

231,7
151,3
248,2
148,0
127,3
280,4
1 186,9

318,3
210,4
292,6
171,2
159,7
346,3
1 498,5

1,87%
1,24%
1,72%
1,01%
0,94%
2,03%
8,81%

AKCJE W EURO
Akcje notowane na Frankfurt Stock Exchange (GF)
ALLIANZ AG
1 593
ALTANA AG
168
BASF AG
2 524
BMW AG
1 256
DEUTSCHE BOERSE AG
1 974
DEUTSCHE POST AG
4 846
E.ON AG
1 782
PORSCHE AG
137
RHOEN KLINIK VZ
627
RHOEN KLINIKU AG
642
SAP AG
153
SCHERING AG
517
SIEMENS AG
1 045

555,9
33,3
445,1
170,4
356,5
359,0
328,7
216,6
123,0
104,3
47,3
96,8
217,5

752,2
37,9
532,8
218,9
405,0
373,7
436,5
303,1
131,0
123,4
96,6
97,9
314,5

4,42%
0,22%
3,13%
1,29%
2,38%
2,19%
2,56%
1,78%
0,77%
0,72%
0,57%
0,58%
1,85%
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74,0

95,4

0,56%

Akcje notowane na Amsterdam Stock Exchange (NA)
ABN AMRO HOLDING NV
6 174
AEGN SA
4 786
ING GROEP NV
3 288
UNILEVER NV
595

443,1
230,3
251,8
140,6

540,2
264,8
286,8
145,5

3,17%
1,56%
1,68%
0,85%

Akcje notowane na Paris Stock Exchange (FP)
ACCOR SA
ALCATEL SA

414,7
242,6

485,8
358,1

2,85%
2,10%

AKCJE W CHF
Akcje notowane na Swiss Stock Exchange (VX)
ADECCO SA
CREDIT SUISSE GROUP
HOLCIM LTD
NESTLE SA
ROCHE HLDG AG
UBS AG
AKCJE W CHF, RAZEM

Akcje notowane na Munich Stock Exchange (MU)
ERSTE BANK DER OESTERR. SPK AG

2 869
7 435
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AXA SA
BNP PARIBAS SA
BUSINESS OBJECTS SA
EUROPEAN AERONAUTI DEFENCE
LOREAL SA
LVHM MOET HENNESSY SA
STIMCROELECTRONICS NV
TECHNIP-COFLEXIP SA
TELEVIS SA
TOTAL FINA ELF SA

3
2
2
2

146
165
079
083
722
705
4 352
1 357
1 441
793

205,6
401,9
218,7
115,5
195,3
146,6
408,3
475,3
154,9
467,8

251,8
509,8
271,2
185,2
221,4
191,9
441,4
549,2
188,1
551,4

1,48%
2,99%
1,59%
1,09%
1,30%
1,13%
2,59%
3,23%
1,10%
3,24%

Akcje notowane na Helsinki Stock Exchange (FH)
STORA ENSO OYJ

5 843

273,5

294,4

1,73%

Akcje notowane na Spanish Continuous Market (SQ)
ENDESA SA
4 018
TELEFONICA SA
7 124
AKCJE W EURO, RAZEM
78 446

242,7
307,7
8 465,3

289,1
391,2
10 336,2

1,70%
2,31%
60,71%

AKCJE W GBP
Akcje notowane na London Stock Exchange (LN)
BG GROUP PLC
10 069
BP PLC
14 933
DIAGEO PLC
3 923
GLAXO PLC
3 618
HSBC HOLDINGS PLC
4 364
KINGFISHER PLC
15 264
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC
3 315
RECKITT BENCKISE PLC
2 244
RIO TINTO PLC
2 778
WPP GROUP PLC
8 634

166,0
418,3
178,6
271,3
226,7
281,6
313,6
174,4
240,6
281,3

192,5
451,1
192,3
308,8
255,5
283,5
363,9
189,1
285,8
315,8

1,13%
2,64%
1,13%
1,81%
1,50%
1,66%
2,14%
1,11%
1,68%
1,85%

.

AKCJE W GBP, RAZEM

69 142

2 552,4

2 838,3

16,65%

AKCJE W SEK
Notowane na Stockholm Stock Exchange (SS)
ERICSSON AB
SECURITAS AB
AKCJE W SEK, RAZEM

74 173
2 520
76 693

402,0
111,0
513,0

496,9
126,9
623,8

2,92%
0,75%
3,67%

230 826,00

12 717,6

15 296,8

89,84%

AKCJE, RAZEM
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ZESTAWIENIE LOKAT DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO TOP 50 EUROPA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach)
PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU W TYM
AKCJE NOTOWANE NA RYNKACH REGULOWANYCH
Spółka
Liczba
akcji

Wartość
w cenie
nabycia

Wartość
rynkowa
na dzień
31.12.2003

AKCJE W CHF (w tysiącach CHF)
ADECCO S.A.
CREDIT SUISSE GROUP
HOLCIM LTD
NESTLE S.A.
ROCHE HLDG AG
UBS AG
AKCJE W CHF, RAZEM

1 345
1 544
1 695
183
421
1 357
6 545

80,9
53,0
87,4
52,9
46,9
104,8
425,9

105,1
69,5
96,6
56,5
52,7
114,5
494,9

AKCJE W EURO (w tysiącach EURO)
ABN AMRO HOLDING NV
ACCOR SA
AEGN SA
ALTANA AG
ALLIANZ AG
AXA SA
BASF AG
BMW AG
BNP PARIBAS SA
BUSINESS OBJECTS SA
ALCATEL SA
DEUTSCHE BOERSE AG
DEUTSCHE POST AG
EUROPEAN AERONAUTI DEFENCE
ENDESA SA
E.ON AG
ERSTE BANK DER OESTERR. SPK AG
ING GROEP NV
LOREAL SA
LVHM MOET HENNESSY SA
PORSCHE AG
RHOEN KLINIK VZ
RHOEN KLINIKU AG
SAP AG
SCHERING AG
SIEMENS AG
STORA ENSO OYJ

6 174
2 869
4 786
168
1 593
3 146
2 524
1 256
2 165
2 079
7 435
1 974
4 846
2 083
4 018
1 782
207
3 288
722
705
137
627
642
153
517
1 045
5 843

102,5
96,2
51,7
8,9
126,5
47,0
105,7
40,0
96,7
49,3
56,1
82,7
77,1
29,0
54,3
76,9
16,5
59,9
45,1
33,2
48,5
32,1
25,7
11,2
22,9
51,1
64,1

114,5
103,0
56,1
8,0
159,5
53,4
112,9
46,4
108,1
57,5
75,9
85,9
79,2
39,3
61,3
92,5
20,2
60,8
46,9
40,7
64,3
27,8
26,2
20,5
20,8
66,7
62,4
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STIMCROELECTRONICS NV
TECHNIP-COFLEXIP SA
TELEFONICA SA
TELEVIS SA
TOTAL FINA ELFSA
UNILEVER NV
AKCJE W EURO, RAZEM

4
1
7
1

352
357
124
441
793
595
78 446

AKCJE W GBP (w tysiącach GBP)
BG GROUP PLC
BP PLC
DIAGEO PLC
GLAXO PLC
HSBC HOLDINGS PLC
KINGFISHER PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC
RECKITT BENCKISE PLC
RIO TINTO PLC
WPP GROUP PLC
AKCJE W GBP, RAZEM

10
14
3
3
4
15
3
2
2
8
69

AKCJE W SEK (w tysiącach SEK)
ERICSSON AB
SECURITAS AB
AKCJE W SEK, RAZEM
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91,6
111,4
70,4
35,6
109,3
37,4
1 966,6

93,6
116,4
82,9
39,9
116,8
31,0
2 191,3

069
933
923
618
364
264
315
244
778
634
142

26,6
66,2
28,8
42,9
35,3
44,3
49,3
26,9
37,6
43,8
401,7

28,9
67,6
28,8
46,3
38,3
42,4
54,5
28,3
42,9
47,5
425,6

74 173
2 520
76 693

821,0
237,8
1 058,8

956,8
244,4
1 201,2

ZESTAWIENIE LOKAT
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO TOP 50 EUROPA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)

Papiery wartościowe
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje

w
w
w
w
w
w

CHF
DKK
EURO
GBP
NOK
SEK

Papiery wartościowe, razem

Wartość rynkowa
1 010,7
168,7
3 702,7
1 218,6
74,6
134,5

31.12.2002
Udział
w aktywach
15,12%
2,52%
55,38%
18,23%
1,12%
2,01%

Wartość rynkowa
1 498,5
0,0
10 336,2
2 838,3
0,0
623,8

31.12.2003
Udział
w aktywach
8,81%
0,00%
60,71%
16,65%
0,00%
3,67%

6 309,8

94,38%

15 296,8

89,84%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
OTWARTEGO TOP 50 EUROPA
1.

Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji
funduszu:

1)

Walutowa struktura aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa Funduszu, w tym środki pieniężne wyrażone są w złotych polskich.
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 50 EUROPA lokuje aktywa Funduszu
w akcje europejskich emitentów, transakcje zawierane są w walutach obcych.
Na dzień bilansowy w księgach Funduszu zaewidencjonowane były następujące pozycje:
• wartość księgowa akcji nominowanych w CHF znajdujących się w portfelu Funduszu
wynosiła 494,9 tys. CHF (po przeliczeniu na walutę polską 1 498,5 tys. PLN).
• wartość księgowa akcji nominowanych w EUR znajdujących się w portfelu Funduszu
wynosiła 2 191,3 tys. EUR (po przeliczeniu na walutę polską 10 336,2 tys. PLN).
• wartość księgowa akcji nominowanych w GBP znajdujących się w portfelu Funduszu
wynosiła 425,6 tys. GBP (po przeliczeniu na walutę polską 2 838,3 tys. PLN).
• wartość księgowa akcji nominowanych w SEK znajdujących się w portfelu Funduszu
wynosiła 1 201,2 tys. SEK (po przeliczeniu na walutę polską 623,7 tys. PLN).
Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy wynosiły:
•
33,5 tys. CHF po przeliczeniu na walutę polską 101,6 tys. PLN
•
3,9 tys. DKK po przeliczeniu na walutę polską 2,5 tys. PLN
•
2,2 tys. EUR po przeliczeniu na walutę polską 10,3 tys. PLN
•
12,9 tys. GBP po przeliczeniu na walutę polską 86,3 tys. PLN
•
0,7 tys. SEK po przeliczeniu na walutę polską 0,4 tys. PLN
Należne dywidendy w walutach obcych na dzień bilansowy wynosiły:
• 0.6 tys. GBP po przeliczeniu na walutę polską 3,7 tys. PLN
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2)

Kredyty i pożyczki
Fundusz podpisał z Bankiem PEKAO S.A. umowę kredytowania w ciężar rachunku bieżącego do kwoty 1,0 mln PLN na okres 1 roku oprocentowanego w skali roku stawką
WIBOR1M + 1,5%.
Koszty obsługi kredytu do 31 grudnia 2003 roku wyniosły 1,5 tys. PLN.
Informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez Fundusz kredytach w kwocie stanowiącej, na dzień wykorzystania, więcej niż 1% wartości aktywów:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

nazwa banku
data
kwota kredytu
warunki oprocentowania
termin spłaty
brak ustanowionych zabezpieczeń

Bank PEKAO S.A.
02/01/2003 r.
81,5 tys. PLN –1,2% aktywów
9,89%
03/01/2003 r.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

nazwa banku
data
kwota kredytu
warunki oprocentowania
termin spłaty
brak ustanowionych zabezpieczeń

Bank PEKAO S.A.
03-05/02/2003 r.
144,6 tys. PLN –2,24% aktywów
9,65%
07/02/2003 r.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

nazwa banku
data
kwota kredytu
warunki oprocentowania
termin spłaty
brak ustanowionych zabezpieczeń

Bank PEKAO S.A.
04-06/03/2003 r.
71,2 tys. PLN –1,15% aktywów
9,35%
07/03/2003 r.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

nazwa banku
data
kwota kredytu
warunki oprocentowania
termin spłaty
brak ustanowionych zabezpieczeń

Bank PEKAO S.A.
18/03/2003 r.
131,0 tys. PLN –1,92% aktywów
9,28%
19/03/2003 r.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

nazwa banku
data
kwota kredytu
warunki oprocentowania
termin spłaty
brak ustanowionych zabezpieczeń

Bank PEKAO S.A.
14/04/2003 r.
1 529,2 tys. PLN –14,33% aktywów
7,73%
15/04/2003 r.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

nazwa banku
data
kwota kredytu
warunki oprocentowania
termin spłaty
brak ustanowionych zabezpieczeń

Bank PEKAO S.A.
05/05/2003 r.
237,4 tys. PLN –2,93% aktywów
7,36%
06/05/2003 r.
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3)

Kredyty i pożyczki udzielone przez Fundusz
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielił pożyczek pieniężnych.

4)

Podział kosztów pokrywanych przez Towarzystwo
Zgodnie z art. 10 Statutu Towarzystwo ma obowiązek pokrycia z własnych środków
wszystkich kosztów i wydatków związanych z działalnością Funduszu za wyjątkiem:
a) prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie
rachunków bankowych,
b) prowizji i opłat związanych z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych
i praw majątkowych,
c) podatków i innych opłat wymaganych przez organy państwowe i samorządowe, w tym
opłat za zezwolenia oraz rejestracje.
We wskazanym okresie Towarzystwo pokryło wszystkie koszty działalności Funduszu.

5)

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
12 luty –

1 stycznia –

31 grudnia 2002 r.

31 grudnia 2003 r.

ze zbycia lokat w tym:

-1 083,9 tys. PLN

-940,6 tys. PLN

ze zbycia akcji

-1 083,9 tys. PLN

-940,6 tys. PLN

Zysk / strata zrealizowana

6)

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
12 luty –

1 stycznia –

31 grudnia 2002 r.

31 grudnia 2003 r.

-1 585,3 tys. PLN

4 164,5 tys. PLN

-1 585,3 tys. PLN

4 164,5 tys. PLN

Wzrost / spadek
niezrealizowanego zysku / straty
z wyceny lokat
z wyceny akcji

7)

Podatki i opłaty
Podatki
Dochody Funduszu są zwolnione z opodatkowania na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 10 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (do tychże funduszy zalicza się Fundusz) jest pobierany podatek dochodowy.
W związku z powyższym Fundusz jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.
Jednostki uczestnictwa Funduszu nie są indywidualnie oznaczane, tak więc nie jest możliwa ich indywidualna identyfikacja, w związku z czym zgodnie z art. 30 ust. 1 c przedmiotowej ustawy przyjmuje się, iż Fundusz odkupuje kolejno jednostki uczestnictwa począwszy
od nabytych najwcześniej (metoda FIFO).
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W okresie objętym sprawozdaniem stawka podatku wynosiła 20%.
W okresie sprawozdawczym Fundusz odprowadził do Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 119,6 tys. PLN.

Opłaty
Z tytułu zawartych transakcji giełdowych w okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu została wypłacona prowizja maklerska w wysokości 17,7 tys. PLN.
Fundusz organizuje i nadzoruje system dystrybucji jednostek uczestnictwa.
Z tego tytułu z kwoty wpłaconej przez Klienta potrącana jest opłata manipulacyjna, przeznaczona na wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa. W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz pobrał opłatę manipulacyjna w wysokości
187,4 tys. PLN.
Do 31 grudnia 2003 roku Fundusz pokrył nielimitowane koszty operacyjne swojej działalności (w tym koszty obsługi kredytu) w wysokości 42,4 tys. PLN.

8)

Informacje o dystrybucji dochodów Funduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu, w okresie sprawozdawczym Fundusz nie wypłacał uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Funduszu bez wykupu jednostek uczestnictwa

9)

Informacje o transakcjach na papierach wartościowych wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie dokonał lokat w papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
i w inne prawa pochodne oraz nie zawarł transakcji terminowych.

2.

Informacje o:

1)

Łącznej wartości wynagrodzeń i nagród obciążających Fundusz
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie wypłacał (w pieniądzu i w naturze) wynagrodzeń i nagród osobom zarządzającym i nadzorującym.

2)

Wartości nie spłaconych zaliczek, pożyczek, kredytów, gwarancji i poręczeń
Na dzień bilansowy Fundusz nie posiadał nie spłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek;
udzielonych podmiotom gwarancji i poręczeń lub innych zawartych umów.

3)

Informacje o lokowaniu aktywów w nieruchomości.
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie lokował swoich środków w nieruchomości.

4)

Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych
w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.
W okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.
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5)

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,
a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły takie zdarzenie, które nie zostały
ujęte w sprawozdaniu finansowym.

6)

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym i 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.

7)

Dokonane korekty błędów podstawowych
W okresie objętym sprawozdaniem nie zarejestrowano pojawienia się błędów podstawowych.
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Sprawozdanie finansowe
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Konwergencji

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Akcjonariusza DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Konwergencji z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26, na które składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje aktywa netto i kapitały na sumę 22.767,1 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 23 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. wykazujący zysk z operacji w kwocie 685,5 tys. złotych, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia
23 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., wykazujący zwiększenie stanu środków
pieniężnych netto o kwotę 1.892,4 tys. złotych, zestawienie lokat według stanu na dzień
31 grudnia 2003 r. o wartości 20.199,8 tys. złotych oraz informacja dodatkowa obejmująca
wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego
sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę
jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu biegłego
rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Przepisy te wymagają,
aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę poprawności
stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Towarzystwa oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii.
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Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Konwergencji zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację
majątkową i finansową Funduszu na dzień 31 grudnia 2003 r., wynik z operacji za okres od dnia
23 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz przepływy środków pieniężnych, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149, poz.
1670) oraz jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu Funduszu.
Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego,
zwracamy uwagę na zawartą we wprowadzeniu do tego sprawozdania finansowego, w punkcie
dotyczącym założenia kontynuowania działalności przez Fundusz, informację o możliwym zagrożeniu związanym z posiadaniem przez jednego inwestora znaczącej większości jednostek uczestnictwa zbytych przez Fundusz.
Ponadto stwierdzamy, że List DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu zawiera informacje, o których mowa w par. 43 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, które są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Konwergencji.
Do sprawozdania finansowego dołączono Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

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

Warszawa, 6 kwietnia 2004 roku.

238

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

OŚWIADCZENIE BANKU DEPOZYTARIUSZA

Bank Polska Kasa Opieki S.A., pełniąc funkcję Depozytariusza dla DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Konwergencji potwierdza zgodność ze stanem faktycznym danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym ww. Funduszu sporządzonym za okres od 23.10.2002
do 31.12.2003 roku, dotyczących stanów aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych
i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających.

Sławomir Maculewicz
Dyrektor
Wydział Operacyjny
Departament Powierniczy

Małgorzata Bucka-Winiarek
Kierownik
Zespołu Wyceny Aktywów

Warszawa, 5 kwietnia 2004 roku
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Konwergencji
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 r.
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Konwergencji, na które składa się:
1)
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje aktywa netto i kapitały
na sumę 22 767,1 tys. złotych;
2)
rachunek wyniku z operacji za okres od 23 października 2002 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zysk z operacji w kwocie 685,5 tys. złotych;
3)
zestawienie zmian w aktywach netto;
4)
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 23 października 2002 r. do 31 grudnia 2003
r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 892,4 tys. złotych;
5)
zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. o wartości 20 199,8 tys.
złotych;
6)
informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes

Joanna Sworowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Warszawa 6 kwietnia 2004 roku
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO KONWERGENCJI

1) FUNDUSZ
Nazwa Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Konwergencji.
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.

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.
Wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok,
3.
Prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat Funduszu,
4.
Transakcje terminowe
5.
Jednostki uczestnictwa,
6.
Zagraniczne tytuły uczestnictwa,
pod warunkiem, że są zbywalne.
Ponadto, lokaty Funduszu podlegają następującym ograniczeniom:
1.
Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe
i wierzytelności pieniężne inne niż:
a. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu rynku regulowanym
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub na zagranicznym rynku regulowanym,
b. Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie
pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej, o ile warunki emisji lub pierwszej oferty
publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, oraz gdy dopuszczenie
do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dopuszczenia
do publicznego obrotu,
o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, pod warunkiem, że są one zbywalne i ich
wartość rynkowa może być ustalona w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż w Dniu
Wyceny.
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2.
3.

4.

5.

Do 5% wartości Aktywów Funduszu może być lokowana w papiery wartościowe
wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu,
Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe
wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu, jeżeli łączna
wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Funduszu,
Do 25% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w listy zastawne emitowane
przez jeden bank hipoteczny, przy czym suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać
80% wartości Aktywów Funduszu,
Zgodnie ze Statutem Funduszu nie mniej niż 50% środków jest lokowana w papiery wartościowe o charakterze dłużnym. Lokaty Funduszu są dobierane pod kątem maksymalizacji
potencjalnych korzyści wynikających z procesu konwergencji gospodarek państw kandydujących do członkostwa w europejskiej unii walutowej do gospodarek państw strefy EURO,
rozumianego jako wyrównywanie się wysokości stóp procentowych.

Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają lokaty Funduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i dywersyfikacji lokat zostały zawarte w art. 8 Statutu Funduszu.

2) TOWARZYSTWO
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 sprawozdania finansowego Funduszu
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 finansowe za okres od 23 października 2002 roku do 31 grudnia
2003 roku jest pierwszym, rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym przez Fundusz.
Dniem bilansowym jest 31.12.2003 roku.
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4) KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sprawozdawczy istnieją jednak okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności funduszu.
Niemal 93% jednostek uczestnictwa Funduszu znajduje się w posiadaniu powiązanych ze sobą
inwestorów, co w przypadku złożenia zlecenia odkupienia całości lub części z nich może spowodować spadek wartości aktywów netto poniżej kwoty 2 000 000 PLN, o której mowa w art.
69 a ust.1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 139 poz.
933 z późniejszymi zmianami), co spowodowałoby spełnienie przesłanki likwidacji Funduszu
określonej w art.138 ust.1 pkt.4 wymienionej ustawy.

5) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Konwergencji
na dzień 31 grudnia 2003 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149 z 2001 r.,
poz.1670).

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu
1.

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 uzyskania dowodu księgowego
w sposób zapewniający ich ujęcie we właściwym okresie sprawozdawczym.

2.

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.

3.

Dłużne papiery wartościowe z naliczanymi odsetkami ujmuje się w księgach rachunkowych
według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej, a wartość odsetek
skumulowanych ujmuje się odrębnie jako należności Funduszu.

4.

Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe ujmuje się w cenie
nabycia wynikającej z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych i ewentualnych
dopłat lub otrzymanych przychodów pieniężnych.

5.

Jeżeli realizacja umowy, o której mowa w art.7 ust.3 ustawy – Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, jest objęta systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie
zobowiązań, o którym mowa w art. 137 ust. 2 tej ustawy, to w przypadku gdy:
1) Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery będące przedmiotem tej umowy ujmuje
się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie zawarcia tej
umowy,
2) Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
zawarcia tej umowy.
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Jeżeli realizacja umowy, o której mowa powyżej, nie jest objęta systemem gwarantującym
prawidłowe wykonanie zobowiązań, to w przypadku, gdy:
1)

2)

Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie
rozliczenia tej umowy,
Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
rozliczenia tej umowy.

W przypadku umowy, mającej za przedmiot nabycie lub zbycie praw majątkowych lub papierów wartościowych innych niż wymienione powyżej, prawa i papiery te ujmuje się
w księgach rachunkowych jak nabyte lub zbyte w dacie rozliczenia.
6.

Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego
składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych metoda odpisu dyskonta lub
amortyzacji premii, najwyższej bieżącej wartości księgowej uwzględniającej odpowiednio
odpis dyskonta lub amortyzację premii. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu
są wyłączone spod tej zasady.

7.

Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku zorganizowanym ujmuje się w księgach
Funduszu w dniu następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane
z prawem do dywidendy.

8.

Prawa poboru akcji notowanych na rynku zorganizowanym ujmuje się w księgach w dniu
następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane z prawem poboru.
Niewykorzystane prawa poboru są umarzane według wartości równej zeru w dniu
następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa.

9.

Gdy na rynkach zagranicznych przyjęte są odmienne zasady dotyczące ustalania prawa
poboru akcji i prawa do otrzymania dywidendy od akcji, w szczególności związane
z funkcjonowaniem systemu depozytowo-rozliczeniowego, prawa te ujmuje się w księgach
rachunkowych w dniu uzyskania dokumentu potwierdzającego istnienie oraz wartość tych
praw.

10. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitał wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień ujęcia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim rejestrze.
11. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupienia następuje zgodnie
z metodą FIFO.
12. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
13. Przychody z lokat obejmują w szczególności dywidendy i inne udziały w zyskach, odsetki,
odpis dyskonta oraz dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną
środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
14. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
15. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
16. Koszty operacyjne 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 oraz amortyzację premii
a także koszty limitowane – wynagrodzenie Towarzystwa.
17. Koszty operacyjne Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej.
W przypadku limitowanych kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane
wydatki. Płatności z tytułu limitowanych kosztów operacyjnych zmniejszają rezerwę.

244

Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych.
Od 23 października 2002 do dnia 31 grudnia 2003 roku rezerwa tworzona była wyłącznie
na Wynagrodzenie Towarzystwa ponieważ Towarzystwo pokrywa wszelkie koszty
działalności Funduszu z wyłączeniem obciążeń nie podlegających limitowi.
18. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają
rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki.
19. 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 10.

Wycena aktywów
1.

Aktywa Funduszu będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia się,
a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożności.

2.

Aktywa Funduszu nie będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia
się, a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości godziwej.

3.

W Dniu Wyceny aktywa wycenia się, a zobowiązania ustala się według stanów
odpowiednio aktywów i zobowiązań odpowiednio kursów, cen i wartości z dnia
poprzedniego.

4.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, w którym odbywa się
sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych na rynkach regulowanych
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym w ciągu ostatniego miesiąca
kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi papierami
wartościowym.

6.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym po raz pierwszy zarejestrowano papiery
wartościowe (tzw. primary exchange podawany przez serwis informacyjny Bloomberg),
a w sytuacji gdy nie zarejestrowano obrotu lub jeżeli papiery wartościowe nie są notowane
na tym rynku, rynek na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano
największy średni wolumen obrotu tymi papierami wartościowym.

7.

Papiery wartościowe notowane na rynkach zorganizowanych wyceniane są zgodnie
z kursem ogłoszonym przez rynek główny dla danego papieru w następujący sposób:
a) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych,
na których wyznaczany i ogłaszany jest kurs zamknięcia – w oparciu o ostatni kurs
zamknięcia w systemie notowań ciągłych,
b) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych bez
odrębnego wyznaczania kursu zamknięcia – w oparciu o cenę średnią transakcji
ważoną wolumenem obrotu z ostatniego dnia, w którym zawarto transakcję,
c) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań jednolitych –
w oparciu o ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego.

8.

Jeżeli ostatni kurs zamknięcia na danym rynku lub w danym systemie notowań nie jest
dostępny lub jest dostępny, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji nie
odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego, wyceniając ten papier
wartościowy, uwzględnia się ceny w najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, z tym,
że uwzględnianie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne.
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9.

Do czasu rozpoczęcia notowań papiery dopuszczone do publicznego obrotu wycenia się
według ceny nabycia.

10. Dla wyceny dłużnych papierów wartościowych przyjęto następujące zasady:
• wartość bonów skarbowych ustalana jest w stosunku do ich wartości nominalnej przy
zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta,
• dla obligacji skarbowych notowanych na rynku zorganizowanym stosowane są zasady
opisane w punkcie 7,
• wartość obligacji skarbowych nie notowanych na rynku zorganizowanym ustalana jest
w stosunku do ich wartości nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu
dyskonta lub amortyzacji premii,
• wycena papierów wartościowych, będących przedmiotem transakcji typu buy-sell-back
oparta jest w każdym Dniu Wyceny na metodzie liniowego odpisu różnicy pomiędzy ceną
odkupu a ceną nabycia papieru wartościowego,
• wartość nie notowanych obligacji korporacyjnych ustala się w stosunku do ich wartości
nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta lub amortyzacji premii,
• wycena notowanych na rynku zorganizowanym obligacji korporacyjnych opiera się
na zasadach opisanych w pkt. 7.
11. Kontrakty terminowe notowane na rynku zorganizowanym wycenia się według kursu
określającego stan rozliczeń Funduszu i instytucji rozliczeniowej.
12. Wartość papierów wartościowych notowanych za granicą ustalana jest w każdym Dniu
Wyceny według kursu zamknięcia z ostatniego notowania na rynku głównym
a w przypadku papierów wartościowych nie notowanych na giełdzie według kursów
publikowanych
w tabelach
finansowych
zamieszczanych
w
specjalistycznych
wydawnictwach.
13. Zagraniczne papiery wartościowe wycenia się w walucie kraju notowania lub w przypadku
papierów nie notowanych na rynku zorganizowanym – w walucie, w której papier
wartościowy jest denominowany, i wykazuje się w walucie polskiej po przeliczeniu według
średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień
określony w punkcie 3.
14. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego
składnika lokat. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu są wyłączone spod tej
zasady.
15. 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.

b/ Kryterium wyboru rynku
Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego dla papierów wartościowych notowanych
na giełdzie lub na zorganizowanym rynku poza giełdowym jest wolumen obrotów danym papierem wartościowym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego.

c/ Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
Do dnia bilansowego Fundusz nie dokonał zmiany stosowanych zasad rachunkowości.
W dniu 30 kwietnia 2003 roku dokonano zmian w Statucie Funduszu. Zmiany te nie miały wpływu na stosowane zasady rachunkowości.
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d/ Opis przyjętego kryterium podziału składników portfela lokat
Składniki portfela lokat Funduszu przedstawiono zgodnie z następującymi kryteriami podziału:
Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu w tym:
Obligacje skarbowe
Polskie obligacje Skarbu Państwa
Węgierskie obligacje Rządowe
Słowackie obligacje Rządowe
BILANS
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO KONWERGENCJI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa)
31.12.2003 r.
I.

AKTYWA
1. LOKATY
PAPIERY WARTOŚCIOWE
PAPIERY WARTOŚCIOWE W CENIE NABYCIA
LOKATY, RAZEM
2. ŚRODKI PIENIĘŻNE
Rachunki bieżące
Rachunki depozytów terminowych
ŚRODKI PIENIĘŻNE, RAZEM

20 199,8
20 287,0
20 199,8

0,4
1 892,0
1 892,4

3. NALEŻNOŚCI
1. Odsetki
NALEŻNOŚCI, RAZEM

684,5
684,5

AKTYWA, RAZEM

22 776,7

II. ZOBOWIĄZANIA
1. Zobowiązania z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
2. Pozostałe, w tym:
- zobowiązania wobec towarzystwa
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

0,1
9,5
9,4
0,1

ZOBOWIĄZANIA, RAZEM

9,6

III. AKTYWA NETTO (I - II)

22 767,1

IV. KAPITAŁ
1. Wpłacony
2. Wypłacony

22 081,6
68 976,4
-46 894,8

V. ZAKUMULOWANE, NIEROZDYSPONOWANE PRZYCHODY Z LOKAT NETTO
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1 111,5

VI. ZAKUMULOWANY, NIEROZDYSPONOWANY ZREALIZOWANY ZYSK
(STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT
VII. WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT PONAD CENĘ NABYCIA
VIII. KAPITAŁ I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI,
RAZEM (IV+V+VI+VII)
1. Liczba jednostek uczestnictwa
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
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-361,6
-64,4

22 767,1
213 334,832
106,72

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO KONWERGENCJI
ZA OKRES OD 23 PAŹDZIERNIKA 2002 ROKU DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
23.10.2002 –
31.12.2003
I.

PRZYCHODY Z LOKAT
1. Odsetki
2. Odpis dyskonta

1 389,7
54,6

PRZYCHODY Z LOKAT, RAZEM

1 444,3

II. KOSZTY OPERACYJNE
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa
2. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
3. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
4. Ujemne saldo różnic kursowych
5. Pozostałe
KOSZTY OPERACYJNE, RAZEM

134,7
4,3
3,5
190,2
0,1
332,8

III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

0,0

IV. KOSZTY OPERACYJNE NETTO (II - III)

332,8

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I - IV)

1 111,5

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
ZYSK (STRATA) NIEZREALIZOWANY I ZREALIZOWANY, RAZEM
VII. WYNIK Z OPERACJI (V + VI)

-361,6
-102,6
-64,4
723,5
-426,0
685,5
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO KONWERGENCJI
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto jednostek
uczestnictwa)
23.10.200231.12.2003
I.

ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO:
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
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),
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa),
5. Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3+4)
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA:
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym,
w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności
funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo jednostek uczestnictwa
III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA
1) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego (wartość początkowa)
2) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec okresu
sprawozdawczego
3) procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
w okresie sprawozdawczym
4) maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w
okresie sprawozdawczym:
zł
data wyceny
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685,5
1 111,5
-361,6
-64,4
685,5
22 081,6
68 976,4
-46
22
22
22
24

894,8
081,6
767,1
767,1
605,5

661 604,072
448 269,240
213 334,832

661 604,072
448 269,240
213 334,832

100,00 zł
106,72 zł
6,13%

108,11 zł
01.10.2003

minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
zł
data wyceny
5) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej
wyceny w okresie sprawozdawczym:
zł
data wyceny

100,31 zł
03.12.2002

106,74 zł
31.12.2003

IV. PROCENTOWY UDZIAŁ W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW I AKTYWÓW NETTO
KOSZTÓW OPERACYJNYCH, W TYM
W ŚREDNICH AKTYWACH
a) rzeczywisty udział limitowanych kosztów operacyjnych netto
(w stosunku rocznym)
b) rzeczywisty udział limitowanego wynagrodzenia towarzystwa
(w stosunku rocznym)
W ŚREDNICH AKTYWACH NETTO
a) rzeczywisty udział limitowanych kosztów operacyjnych netto
(w stosunku rocznym)
b) rzeczywisty udział limitowanego wynagrodzenia towarzystwa
(w stosunku rocznym)
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0,50%
0,50%

0,50%
0,50%

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO KONWERGENCJI
ZA OKRES OD 23 PAŹDZIERNIKA 2002 ROKU DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach złotych)
23.10.2002 –
31.12.2003
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
(I-II)
I.

Wpływy
1) Z tytułu posiadanych lokat
2) Z tytułu zbycia składników lokat
3) Pozostałe

242 068,0
726,8
241 142,6
198,6

II. Wydatki
1) Z tytułu nabycia składników lokat
2) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa
3) Z tytułu opłat za zezwolenia
4) Pozostałe
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
(I-II)
I.

-20 185,9

262 253,9
262 124,3
125,2
4,3
0,1

22 078,3

Wpływy
1) Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa
2) Z tytułu zaciągniętych kredytów
3) Pozostałe

77 828,1
68 976,5
8 834,9
16,7

II. Wydatki
1) Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa
2) Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
3) Odsetki
4) Pozostałe

55 749,8
46 894,8
8 834,9
3,5
16,6

C. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+/ - B)
D. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+/-C)
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
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1 892,4
0,0
1 892,4
0,0

ZESTAWIENIE LOKAT
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO KONWERGENCJI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU W TYM:
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE NOTOWANE NA RYNKU REGULOWANYM W TYM:
OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA NOTOWANE
Seria

PS1106
termin wykupu 12.11.2006 r.
odsetki naliczone od obligacji wg
centowej 8.50%
PS0507
termin wykupu 12.05.2007 r.
odsetki naliczone od obligacji wg
centowej 8.50%
PS0608
termin wykupu 24.06.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg
centowej 5.75%
DS1013
termin wykupu 24.10.2013 r.
odsetki naliczone od obligacji wg
centowej 5.00%
WS0922
termin wykupu 23.09.2022 r.
odsetki naliczone od obligacji wg
centowej 5.75%

Udział
w
aktywach

1 000,0

Wartość
rynkowa
na dzień
31.12.2003
1 096,4
1 051,0

1 000,0

1 106,1

11,4
1 057,0

0,05%
4,64%

3 500,0

3 421,5

54,1
3 376,6

0,24%
14,82%

1 000,0

975,0

104,5
895,0

0,46%
3,93%

500,0

519,9

9,3
460,0

0,04%
2,02%

7,8

0,03%

Udział
w
aktywach

2 000,0

Wartość
rynkowa
na dzień
31.12.2003
1 817,2
1 927,0

9 000,0

8 936,1

Wartość
nominalna

Wartość
w cenie
nabycia

4,61%

stopy pro-

stopy pro-

stopy pro-

stopy pro-

stopy pro-

Obligacje zero-kuponowe
Seria

OK0804
termin wykupu 21.08.2004 r.
Obligacje (bez odsetek), razem
Obligacje (z odsetkami), razem
Odsetki naliczone od obligacji, razem

Wartość
nominalna
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Wartość
w cenie
nabycia

8 766,6
8 953,7
187,1

8,46%
38,48%
39,30%
0,82%

OBLIGACJE ZAGRANICZNE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU (W TYS. PLN)
Udział
Wartość
Wartość
Wartość
w
rynkowa
nominalna
w cenie
aktywach
na dzień
nabycia
31.12.2003
W TYS. PLN
WG KURSU HUF OBOWIĄZUJĄCEGO W DNIU 31.12.2003 r. - TABELA KURSÓW
NR 253/A/NBP/2003
HUNGARY GOVERNMENT BOND SER 04/J
45,0
45,6
44,2
0,19%
termin wykupu 12.10.2004 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 8.50%
0,8
0,00%
HUNGARY GOVERNMENT BOND SER 05/G
1 798,3
1 812,6
1 735,4
7,62%
termin wykupu 12.04.2005 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 7.75%
100,1
0,44%
HUNGARY GOVERNMENT BOND SER 07/D
45,0
42,2
40,4
0,18%
termin wykupu 12.06.2007 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.25%
1,6
0,01%
HUNGARY GOVERNMENT BOND SER 08/C
899,2
801,7
813,7
3,57%
termin wykupu 12.06.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.25%
31,0
0,14%
HUNGARY GOVERNMENT BOND SER 11/A
899,2
931,3
850,9
3,74%
termin wykupu 12.02.2011 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy pro26,0
0,11%
centowej 7.50%
HUNGARY GOVERNMENT BOND SER 13/D
899,2
929,9
817,4
3,59%
termin wykupu 12.02.2013 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy pro53,5
0,24%
centowej 6.75%
Obligacje zagraniczne (bez odsetek), razem
4 585,9
4 563,3
4 302,0
18,89%
Obligacje zagraniczne (z odsetkami), razem
4 515,0
19,83%
Odsetki naliczone od obligacji zagranicznych, razem
213,0
0,94%

OBLIGACJE ZAGRANICZNE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU (W TYS. HUF)
W TYS. HUF
Wartość
Wartość
Wartość
nominalna
w cenie
rynkowa
nabycia
na dzień
31.12.2003
HUNGARY GOVERNMENT BOND SER 04/J
2 500,0
2 579,5
2 458,0
termin wykupu 12.10.2004 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 8.50%
46,4
HUNGARY GOVERNMENT BOND SER 05/G 100 000,0 102 923,0
96 502,9
termin wykupu 12.04.2005 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 7.75%
5 569,0
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HUNGARY GOVERNMENT BOND SER 07/D
termin wykupu 12.06.2007 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.25%
HUNGARY GOVERNMENT BOND SER 08/C
termin wykupu 12.06.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.25%
HUNGARY GOVERNMENT BOND SER 11/A
termin wykupu 12.02.2011 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 7.50%
HUNGARY GOVERNMENT BOND SER 13/D
termin wykupu 12.02.2013 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.75%
Obligacje zagraniczne (bez odsetek), razem
Obligacje zagraniczne (z odsetkami), razem
Odsetki naliczone od obligacji zagranicznych, razem

2 500,0

2 461,6

2 245,4

50 000,0

47 695,9

86,2
45 246,6

50 000,0

54 369,7

1 724,7
47 316,4

50 000,0

52 801,6

1 444,7
45 454,3

255 000,0

262 831,3

2 977,4
239 223,6
251 072,0
11 848,4

OBLIGACJE ZAGRANICZNE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU (W TYS. PLN)
W TYS. PLN
Wartość
Wartość
Wartość
Udział
nominalna
w cenie
rynkowa
w
nabycia
na dzień
aktywach
31.12.2003
WG KURSU SKK OBOWIĄZUJĄCEGO W DNIU 31.12.2003 r. - TABELA KURSÓW
NR 253/A/NBP/2003
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SER 187
2 290,0
2 125,1
2 279,7
10,01%
termin wykupu 18.12.2004 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5.00%
4,1
0,02%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SER 190
57,3
53,1
56,9
0,25%
termin wykupu 12.02.2005 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy pro2,5
0,01%
centowej 4.90%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SER 166
2 290,0
2 345,3
2 445,2
10,74%
termin wykupu 16.01.2007 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy pro171,2
0,76%
centowej 7.80%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SER 191
57,3
53,9
56,5
0,25%
termin wykupu 05.03.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 4.95%
2,3
0,01%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SER 189
2 290,0
2 155,5
2 237,5
9,82%
termin wykupu 05.02.2010 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 4.90%
101,6
0,45%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SER 188
57,3
54,7
55,4
0,24%
termin wykupu 22.01.2013 r.
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odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5.00%
Obligacje zagraniczne (bez odsetek), razem
Obligacje zagraniczne (z odsetkami), razem
Odsetki naliczone od obligacji zagranicznych, razem

7 041,9

6 787,6

2,7
7 131,2
7 415,6

0,01%
31,31%
32,57%

284,4

1,26%

OBLIGACJE ZAGRANICZNE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU (W TYS. SKK)
W TYS. SKK
Wartość
Wartość
Wartość
nominalna
w cenie
rynkowa
nabycia
na dzień
31.12.2003
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SER 187
20 000,0
20 029,2
19 909,6
termin wykupu 18.12.2004 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5.00%
36,1
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SER 190
500,0
500,3
496,8
termin wykupu 12.02.2005 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 4.90%
21,7
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SER 166
20 000,0
22 105,3
21 355,4
termin wykupu 16.01.2007 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 7.80%
1 495,0
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SER 191
500,0
507,9
493,9
termin wykupu 05.03.2008 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy pro20,3
centowej 4.95%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SER 189
20 000,0
20 316,2
19 541,8
termin wykupu 05.02.2010 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy pro887,4
centowej 4.90%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SER 188
500,0
515,2
483,7
termin wykupu 22.01.2013 r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 5.00%
23,5
Obligacje zagraniczne (bez odsetek), razem
61 500,0
63 974,1
62 281,2
Obligacje zagraniczne (z odsetkami), razem
64 765,2
Odsetki naliczone od obligacji zagranicznych, razem
2 484,0
PAPIERY WARTOŚCIOWE
(BEZ ODSETEK), RAZEM

20 287,0

PAPIERY WARTOŚCIOWE
(Z ODSETKAMI), RAZEM
ODSETKI NALICZONE OD
WARTOŚCIOWYCH, RAZEM

20 199,8

88,68%

20 884,3

91,70%

684,5

3,02%

PAPIERÓW
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ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE LOKAT
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO KONWERGENCJI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)

Papiery wartościowe
Obligacje Skarbu Państwa
bez odsetek
z odsetkami
Obligacje zagraniczne
bez odsetek
z odsetkami
Papiery wartościowe bez odsetek, razem
Papiery wartościowe z odsetkami, razem

Wartość
rynkowa

31.12.2003 r.
Udział
w aktywach

8 766,6
8 953,7

38,48%
39,30%

11
11
20
20

433,2
930,6
199,8
884,3

50,20%
52,40%
88,68%
91,70%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 23 PAŹDZIERNIKA 2002 DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
KONWERGENCJI
1.

Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji
funduszu:

1)

Walutowa struktura aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa Funduszu, w tym środki pieniężne wyrażone są w złotych polskich.
W okresie sprawozdawczym DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Konwergencji dokonał lokat w zagraniczne papiery wartościowe nominowane w EUR, HUF oraz SKK.
•

•
•

•

2)

Wartość księgowa euroobligacji nominowanych w HUF znajdujących się w portfelu
Funduszu wynosiła 239 223,6 tys. HUF (po przeliczeniu na walutę polską 4 302,0 tys.
PLN).
Wartość odsetek należnych od euroobligacji nominowanych w HUF wynosiła 11 848,4
tys. HUF (po przeliczeniu na walutę polską 213,0 tys. PLN).
Wartość księgowa euroobligacji nominowanych w SKK znajdujących się w portfelu
Funduszu wynosiła 62 281,2 tys. SKK (po przeliczeniu na walutę polską 7 131,2 tys.
PLN).
Wartość odsetek należnych od euroobligacji nominowanych w SKK 2 484,0 tys. SKK
(po przeliczeniu na walutę polską 284,4 tys. PLN).

Kredyty i pożyczki pieniężne zaciągnięte przez Fundusz
Fundusz podpisał z Bankiem PEKAO S.A. umowę kredytowania w ciężar rachunku bieżącego do kwoty 2,0 mln PLN na okres 1 roku oprocentowanego w skali roku stawką
WIBOR1M + 1,5%.
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Koszty obsługi kredytu do 31 grudnia 2003 roku wyniosły 3,5 tys. PLN.
Informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez Fundusz kredytach w kwocie stanowiącej, na dzień wykorzystania, więcej niż 1% wartości aktywów:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3)

nazwa banku
kwota kredytu
kredyt spłacono w pełnej wysokości
warunki oprocentowania
termin spłaty
brak ustanowionych zabezpieczeń

Bank PEKAO S.A.
1 764,4 tys. PLN –7,96% aktywów
6,79%
10/09/03 r

Kredyty i pożyczki pieniężne udzielone przez Fundusz
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielił pożyczek pieniężnych.

4)

Podział kosztów pokrywanych przez Towarzystwo
Zgodnie z art. 10 Statutu Towarzystwo ma obowiązek pokrycia z własnych środków
wszystkich kosztów i wydatków związanych z działalnością Funduszu za wyjątkiem:
a) prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie
rachunków bankowych,
b) prowizji i opłat związanych z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych
i praw majątkowych,
c) podatków i innych opłat wymaganych przez organy państwowe i samorządowe, w tym
opłat za zezwolenia oraz rejestracje.
We wskazanym okresie Towarzystwo pokryło wszystkie koszty działalności Funduszu.

5)

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
23 października 2002 r. –
31 grudnia 2003 r.
Zysk / strata zrealizowana ze zbycia lokat w tym:

-361,6 tys. PLN

ze zbycia dłużnych papierów
wartościowych

6)

-361,6 tys. PLN

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
23 października 2002 r. –
31 grudnia 2003 r.
Wzrost / spadek niezrealizowanego zysku / straty z wyceny lokat

-64,4 tys. PLN

z wyceny dłużnych papierów
wartościowych

-64,4 tys. PLN
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7)

Podatki i opłaty
Podatki
Dochody Funduszu są zwolnione z opodatkowania na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 10 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (do tychże funduszy zalicza się Fundusz) jest pobierany podatek dochodowy.
W związku z powyższym Fundusz jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.
Jednostki uczestnictwa Funduszu nie są indywidualnie oznaczane, tak, więc nie jest możliwa ich indywidualna identyfikacja, w związku, z czym zgodnie z art. 30 ust. 1 c przedmiotowej ustawy przyjmuje się, iż Fundusz odkupuje kolejno jednostki uczestnictwa począwszy
od nabytych najwcześniej (metoda FIFO).
W okresie objętym sprawozdaniem stawka podatku wynosiła 20%.
W okresie sprawozdawczym Fundusz odprowadził do Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 16,7 tys. PLN.

Opłaty
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie zawarł żadnej transakcji giełdowej i w związku
z tym nie poniósł żadnych wydatków z tym związanych.
Do 31 grudnia 2003 roku Fundusz pokrył nielimitowane koszty operacyjne swojej działalności (w tym koszty obsługi kredytu) w wysokości 7,9 tys. PLN.

8)

Informacje o dystrybucji dochodów Funduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu, w okresie sprawozdawczym Fundusz nie wypłacał uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Funduszu bez wykupu jednostek uczestnictwa.

9)

Informacje o transakcjach na papierach wartościowych wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie dokonał lokat w papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
i w inne prawa pochodne oraz nie zawarł transakcji terminowych.

2.

Informacje o:

1)

Łącznej wartości wynagrodzeń i nagród obciążających Fundusz
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie wypłacał (w pieniądzu i w naturze) wynagrodzeń i nagród osobom zarządzającym i nadzorującym.

2)

Wartości nie spłaconych zaliczek, pożyczek, kredytów, gwarancji i poręczeń
Na dzień bilansowy Fundusz nie posiadał nie spłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek;
udzielonych podmiotom gwarancji i poręczeń lub innych zawartych umów.
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3)

Informacje o lokowaniu aktywów w nieruchomości.
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie lokował swoich środków w nieruchomości.

4)

Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych
w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.
Prezentowany okres jest pierwszym okresem sprawozdawczym Funduszu.

5)

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,
a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły takie zdarzenie, które nie zostały
ujęte w sprawozdaniu finansowym.

6)

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych,
a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Okres objęty sprawozdaniem jest pierwszym okresem sprawozdawczym Funduszu.
W związku z powyższym nie ma możliwości objaśnienia różnic i porównania danych
z uprzednio sporządzonymi sprawozdaniami finansowymi.

7)

Dokonane korekty błędów podstawowych
W okresie objętym sprawozdaniem nie zarejestrowano pojawienia się błędów podstawowych.
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Sprawozdanie finansowe
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Top 25 Małych Spółek

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Akcjonariusza DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top 25 Małych Spółek z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej
26, na które składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje aktywa
netto i kapitały na sumę 52.155,3 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji za okres od 23 października 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zysk z operacji w kwocie 12.421,2 tys.
złotych, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych za okres
od 23 października 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.079,0 tys. złotych, zestawienie lokat według stanu na dzień
31 grudnia 2003 r. o wartości 50.018,3 tys. złotych oraz informacja dodatkowa obejmująca
wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego
sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę
jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu biegłego
rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Przepisy te wymagają,
aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę poprawności
stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Towarzystwa oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii.
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Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Top 25 Małych Spółek zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Funduszu na dzień 31 grudnia 2003 r., wynik z operacji za okres
od 23 października 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. oraz przepływy środków pieniężnych, zgodnie
z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości, rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149, poz. 1670)
oraz jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Funduszu.
Ponadto stwierdzamy, że List DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu zawiera informacje, o których mowa w par. 43 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, które są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top 25 Małych Spółek.
Do sprawozdania finansowego dołączono Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

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

Warszawa, 6 kwietnia 2004 roku.
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Za KPMG Polska
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Pełnomocnik

OŚWIADCZENIE BANKU DEPOZYTARIUSZA

Bank Polska Kasa Opieki S.A., pełniąc funkcję Depozytariusza dla DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego TOP 25 Małych Spółek potwierdza zgodność ze stanem faktycznym danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym ww. Funduszu sporządzonym za okres
od 23.10.2002 do 31.12.2003 roku, dotyczących stanów aktywów zapisanych na rachunkach
pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających.

Sławomir Maculewicz
Dyrektor
Wydział Operacyjny
Departament Powierniczy

Małgorzata Bucka-Winiarek
Kierownik
Zespołu Wyceny Aktywów

Warszawa, 5 kwietnia 2004 roku
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 25 Małych Spółek
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 r.
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Top 25 Małych Spółek, na które składa się:
1)
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje aktywa netto i kapitały
na sumę 52 155,3 tys. złotych;
2)
rachunek wyniku z operacji za okres od 23 października 2002 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zysk z operacji w kwocie 12 421,2 tys. złotych;
3)
zestawienie zmian w aktywach netto;
4)
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 23 października 2002 r. do 31 grudnia 2003
r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 079,0 tys. złotych;
5)
zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. o wartości 50 018,3 tys.
złotych;
6)
informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes

Joanna Sworowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Warszawa 6 kwietnia 2004 roku
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK

1) FUNDUSZ
Nazwa Funduszu:
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 25 Małych Spółek
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.

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.
Wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok,
3.
Prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat Funduszu,
4.
Transakcje terminowe
5.
Jednostki uczestnictwa,
6.
Zagraniczne tytuły uczestnictwa,
pod warunkiem, że są zbywalne.
Ponadto, lokaty Funduszu podlegają następującym ograniczeniom:
1.
Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe
i wierzytelności pieniężne inne niż:
a. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu rynku regulowanym
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub na zagranicznym rynku regulowanym,
b. Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie
pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej, o ile warunki emisji lub pierwszej oferty
publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, oraz gdy dopuszczenie
do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dopuszczenia
do publicznego obrotu,
o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, pod warunkiem, że są one zbywalne i ich
wartość rynkowa może być ustalona w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż w Dniu Wyceny.
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2.

Do 5% wartości Aktywów Funduszu może być lokowana w papiery wartościowe
wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu,

3.

Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe
wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu, jeżeli łączna
wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Funduszu,

4.

Do 25% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w listy zastawne emitowane
przez jeden bank hipoteczny, przy czym suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać
80% wartości Aktywów Funduszu,

5.

Zgodnie ze Statutem Funduszu nie mniej niż 75% Aktywów Funduszu jest lokowana
w akcje emitentów wchodzących w skład indeksu DWS MS publikowanego przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym okresowo, w sytuacjach
wystąpienia załamania gospodarki lub rynków finansowych udział akcji w Aktywach
Funduszu może zostać ograniczony.

Pełna informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, któremu podlegają lokaty Funduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i dywersyfikacji lokat zostały zawarte w art. 8 Statutu Funduszu.

2) TOWARZYSTWO
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 sprawozdania finansowego Funduszu
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 finansowe za okres od 23 października 2002 roku do 31 grudnia
2003 roku jest pierwszym sprawozdaniem finansowym sporządzonym przez Fundusz.
Dniem bilansowym jest 31.12.2003 roku.
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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) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Top 25 Małych Spółek na dzień 31 grudnia 2003 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149 z 2001 r.,
poz.1670).

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu
1.

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 uzyskania dowodu księgowego
w sposób zapewniający ich ujęcie we właściwym okresie sprawozdawczym.

2.

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.

3.

Dłużne papiery wartościowe z naliczanymi odsetkami ujmuje się w księgach rachunkowych
według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej, a wartość odsetek
skumulowanych ujmuje się odrębnie jako należności Funduszu.

4.

Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe ujmuje się w cenie
nabycia wynikającej z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych i ewentualnych
dopłat lub otrzymanych przychodów pieniężnych.

5.

Jeżeli realizacja umowy, o której mowa w art.7 ust.3 ustawy – Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, jest objęta systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie
zobowiązań, o którym mowa w art. 137 ust. 2 tej ustawy, to w przypadku gdy:
1) Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery będące przedmiotem tej umowy ujmuje
się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie zawarcia tej
umowy,
2) Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
zawarcia tej umowy.
Jeżeli realizacja umowy, o której mowa powyżej, nie jest objęta systemem gwarantującym
prawidłowe wykonanie zobowiązań, to w przypadku, gdy:
1) Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie
rozliczenia tej umowy,
2) Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
rozliczenia tej umowy.
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W przypadku umowy, mającej za przedmiot nabycie lub zbycie praw majątkowych lub
papierów wartościowych innych niż wymienione powyżej, prawa i papiery te ujmuje się
w księgach rachunkowych jak nabyte lub zbyte w dacie rozliczenia.
6.

Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego
składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych metoda odpisu dyskonta lub
amortyzacji premii, najwyższej bieżącej wartości księgowej uwzględniającej odpowiednio
odpis dyskonta lub amortyzację premii. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu
są wyłączone spod tej zasady.

7.

Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku zorganizowanym ujmuje się w księgach
Funduszu w dniu następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane
z prawem do dywidendy.

8.

Prawa poboru akcji notowanych na rynku zorganizowanym ujmuje się w księgach w dniu
następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane z prawem poboru.
Niewykorzystane prawa poboru są umarzane według wartości równej zeru w dniu
następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa.

9.

Gdy na rynkach zagranicznych przyjęte są odmienne zasady dotyczące ustalania prawa
poboru akcji i prawa do otrzymania dywidendy od akcji, w szczególności związane
z funkcjonowaniem systemu depozytowo-rozliczeniowego, prawa te ujmuje się w księgach
rachunkowych w dniu uzyskania dokumentu potwierdzającego istnienie oraz wartość tych
praw.

10. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień ujęcia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim rejestrze.
11. Rozchód jednostek uczestnictwa Funduszu z tytułu ich odkupienia następuje zgodnie
z metodą FIFO.
12. W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.
13. Przychody z lokat obejmują w szczególności dywidendy i inne udziały w zyskach, odsetki,
odpis dyskonta oraz dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną
środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
14. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
15. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
16. Koszty operacyjne 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 oraz amortyzację premii
a także koszty limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
17. Koszty operacyjne Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej.
W przypadku limitowanych kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane
wydatki. Płatności z tytułu limitowanych kosztów operacyjnych zmniejszają naliczoną
rezerwę. Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach
miesięcznych. Od 23 października 2002 do dnia 31 grudnia 2003 roku rezerwa tworzona
była wyłącznie na Wynagrodzenie Towarzystwa ponieważ Towarzystwo pokrywa wszelkie
koszty działalności Funduszu z wyłączeniem obciążeń nie podlegających limitowi.
18. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają
rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki.
19. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym
Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału

268

wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasadą opisaną
w punkcie 10.

Wycena aktywów
1.

Aktywa Funduszu będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia się,
a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożności.

2.

Aktywa Funduszu nie będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia
się, a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości godziwej.

3.

W Dniu Wyceny aktywa wycenia się, a zobowiązania ustala się według stanów
odpowiednio aktywów i zobowiązań odpowiednio kursów, cen i wartości z dnia
poprzedniego.

4.

Wycena aktywów netto dokonywana jest w każdym Dniu Wyceny, w którym odbywa się
sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych na rynkach regulowanych
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym w ciągu ostatniego miesiąca
kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi papierami
wartościowym.

6.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym po raz pierwszy zarejestrowano papiery
wartościowe (tzw. primary exchange podawany przez serwis informacyjny Bloomberg),
a w sytuacji gdy nie zarejestrowano obrotu lub jeżeli papiery wartościowe nie są notowane
na tym rynku, rynek na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano
największy średni wolumen obrotu tymi papierami wartościowym.

7.

Papiery wartościowe notowane na rynkach zorganizowanych wyceniane są zgodnie
z kursem ogłoszonym przez rynek główny dla danego papieru w następujący sposób:
a) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych,
na których wyznaczany i ogłaszany jest kurs zamknięcia – w oparciu o ostatni kurs
zamknięcia w systemie notowań ciągłych,
b) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych bez
odrębnego wyznaczania kursu zamknięcia – w oparciu o cenę średnią transakcji
ważoną wolumenem obrotu z ostatniego dnia, w którym zawarto transakcję,
c) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań jednolitych –
w oparciu o ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego.

8.

Jeżeli ostatni kurs zamknięcia na danym rynku lub w danym systemie notowań nie jest
dostępny lub jest dostępny, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji nie
odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego, wyceniając ten papier
wartościowy, uwzględnia się ceny w najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, z tym,
że uwzględnianie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne.

9.

Do czasu rozpoczęcia notowań papiery dopuszczone do publicznego obrotu wycenia się
według ceny nabycia.

10. Dla wyceny dłużnych papierów wartościowych przyjęto następujące zasady:
• wartość bonów skarbowych ustalana jest w stosunku do ich wartości nominalnej przy
zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta,
• dla obligacji skarbowych notowanych na rynku zorganizowanym stosowane są zasady
opisane w punkcie 7,
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•

•

•
•

wartość obligacji skarbowych nie notowanych na rynku zorganizowanym ustalana jest
w stosunku do ich wartości nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu
dyskonta lub amortyzacji premii,
wycena papierów wartościowych, będących przedmiotem transakcji typu buy-sell-back
oparta jest w każdym Dniu Wyceny na metodzie liniowego odpisu różnicy pomiędzy ceną
odkupu a ceną nabycia papieru wartościowego,
wartość nie notowanych obligacji korporacyjnych ustala się w stosunku do ich wartości
nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta lub amortyzacji premii,
wycena notowanych na rynku zorganizowanym obligacji korporacyjnych opiera się
na zasadach opisanych w pkt. 7.

11. Kontrakty terminowe notowane na rynku zorganizowanym wycenia się według kursu
określającego stan rozliczeń Funduszu i instytucji rozliczeniowej.
12. Wartość papierów wartościowych notowanych za granicą ustalana jest w każdym Dniu
Wyceny według kursu zamknięcia z ostatniego notowania na rynku głównym
a w przypadku papierów wartościowych nie notowanych na giełdzie według kursów
publikowanych w tabelach finansowych zamieszczanych w specjalistycznych
wydawnictwach.
13. Zagraniczne papiery wartościowe wycenia się w walucie kraju notowania lub w przypadku
papierów nie notowanych na rynku zorganizowanym – w walucie, w której papier
wartościowy jest denominowany, i wykazuje się w walucie polskiej po przeliczeniu według
średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień
określony w punkcie 3.
14. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego
składnika lokat. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu są wyłączone spod tej
zasady.
15. 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.

b/ Kryterium wyboru rynku
Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego dla papierów wartościowych notowanych na
giełdzie lub na zorganizowanym rynku poza giełdowym jest wolumen obrotów danym papierem
wartościowym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego.

c/ Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
Do dnia bilansowego Fundusz nie dokonał zmiany stosowanych zasad rachunkowości.
W dniu 30 kwietnia 2003 roku dokonano zmian w Statucie Funduszu. Zmiany te nie miały wpływu na stosowane zasady rachunkowości.

b/ Opis przyjętego kryterium podziału składników portfela lokat
Składniki portfela lokat Funduszu przedstawiono zgodnie z następującymi kryteriami podziału:
Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu w tym:
Akcje notowane na GPW
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BILANS
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości jednostki uczestnictwa)
31.12.2003 r.
I.

AKTYWA
1. LOKATY
PAPIERY WARTOŚCIOWE
PAPIERY WARTOŚCIOWE W CENIE NABYCIA
LOKATY, RAZEM
2. ŚRODKI PIENIĘŻNE
Rachunki bieżące
Rachunki depozytów terminowych
ŚRODKI PIENIĘŻNE, RAZEM

50 018,3
42 223,8
50 018,3

521,0
2 558,0
3 079,0

3. NALEŻNOŚCI
1. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
2. Z tytułu zbytych lokat
3. Z tytułu odsetek
4. Pozostałe, w tym:
- z tytułu opłaty manipulacyjnej
- z tytułu przedpłat na akcje
NALEŻNOŚCI RAZEM

2
2
2
4

100,9
088,1
0,8
449,3
1,3
448,0
639,1

57 736,4

AKTYWA, RAZEM
II. ZOBOWIĄZANIA
1. Z tytułu nabytych lokat
2. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
3. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
4. Pozostałe, w tym:
- zobowiązania wobec towarzystwa
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

4 817,9
352,7
168,8
241,7
217,4
24,3

ZOBOWIĄZANIA, RAZEM

5 581,1

III. AKTYWA NETTO (I - II)

52 155,3

IV. KAPITAŁ
1. Wpłacony
2. Wypłacony

39 734,1
108 538,4
-68 804,3

V. ZAKUMULOWANE, NIEROZDYSPONOWANE PRZYCHODY Z LOKAT NETTO

-512,0

VI. ZAKUMULOWANY, NIEROZDYSPONOWANY, ZREALIZOWANY ZYSK
(STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

5 138,7

VII. WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT PONAD CENĘ NABYCIA

7 794,5

VIII. KAPITAŁ I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI RAZEM (IV+V+VI+VII)
1. Liczba jednostek uczestnictwa
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
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52 155,3
328 015,773
159,00

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
ZA OKRES OD 23 PAŹDZIERNIKA 2002 ROKU DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
23.10.2002 –
31.12.2003
I.

PRZYCHODY Z LOKAT
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Odsetki

272,8
341,3

PRZYCHODY Z LOKAT, RAZEM

614,1

II. KOSZTY OPERACYJNE
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa
2. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
3. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
KOSZTY OPERACYJNE, RAZEM

1 118,1
4,0
4,0
1 126,1

III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

0,0

IV. KOSZTY OPERACYJNE NETTO (II - III)

1 126,1

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I - IV)

-512,0

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
ZREALIZOWANA I NIEZREALIZOWANA (ZYSK/STRATA), RAZEM

5 138,7
0,0
7 794,5
0,0
12 933,2

VII. WYNIK Z OPERACJI (V + VI)

12 421,2
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
23.10.2002 –
31.12.2003
I.

ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO:
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
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)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
odkupionych jednostek uczestnictwa)
5. Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3+4)
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

12 421,2
-512,0
5 138,7
7 794,5
12 421,2
39 734,1
108 538,4
-68
39
52
52
29

II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
818
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
490
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
328
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu,
w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
818
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
490
c) saldo jednostek uczestnictwa
328
III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec okresu
sprawozdawczego
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
w okresie sprawozdawczym
4. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
w okresie sprawozdawczym
zł
data wyceny
minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
w okresie sprawozdawczym
zł
data wyceny
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804,3
734,1
155,3
155,3
206,6

209,657
193,884
015,773

209,657
193,884
015,773

100.00 zł
159.00 zł
53,84%

159.79 zł
31.12.2003

100.60 zł
27.11.2002

5. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej
wyceny w okresie sprawozdawczym
zł
data wyceny

159.79 zł
31.12.2003

IV. PROCENTOWY UDZIAŁ W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW I AKTYWÓW NETTO
KOSZTÓW OPERACYJNYCH, W TYM:
W ŚREDNICH AKTYWACH
a) rzeczywisty udział limitowanych kosztów operacyjnych netto
(w stosunku rocznym)
b) rzeczywisty udział limitowanego wynagrodzenia towarzystwa
(w stosunku rocznym)
W ŚREDNICH AKTYWACH NETTO
a) rzeczywisty udział limitowanych kosztów operacyjnych netto
(w stosunku rocznym)
b) rzeczywisty udział wynagrodzenia towarzystwa (w stosunku rocznym)
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3,19%
3,19%

3,49%
3,49%

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
ZA OKRES OD 23 PAŻDZIERNIKA 2002 ROKU DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach złotych)
23.10.200231.12.2003
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
(I-II)
I.

Wpływy
1. Z tytułu posiadanych lokat
2. Z tytułu zbycia składników lokat
3. Pozostałe

197 865,0
272,8
197 251,7
340,5

II. Wydatki
1. Z tytułu nabycia składników lokat
2. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa
3. Z tytułu opłat za zezwolenia i rejestracje
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)
I.

Wpływy
1. Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów
3. Pozostałe

II. Wydatki
1. Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
3. Odsetki
4. Pozostałe
C. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+ B)
D. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
E.

-37 163,0

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+C)
- w tym, o ograniczonej możliwości dysponowania
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235 028,0
234 055,1
968,9
4,0
40 242,0
127
108
16
1

269,6
790,2
591,3
888,1

87 027,6
68 635,5
16 591,3
4,0
1 796,8
3 079,0
0,0
3 079,0
0,0

ZESTAWIENIE LOKAT
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
AKCJE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
AKCJE NOTOWANE NA RYNKU REGULOWANYM
Akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w systemie notowań
ciągłych
Spółka
Liczba akcji
Wartość
Wartość
Udział
w cenie
rynkowa
w
nabycia
na dzień Aktywach
31.12.2003
APATOR S.A.
CERSANIT S.A.
COMPUTERLAND S.A.
CSS S.A.
DUDA S.A.
ECHO S.A.
ELDORADO S.A.
EMAX S.A.
FARMACOL S.A.
FORTE S.A.
GRAJEWO S.A.
GROCLIN S.A.
HUTMEN S.A.
IMPEL S.A.
KETY S.A.
KGHM S.A.
LPP S.A.
MOSTOSTAL SDL S.A.
NFI OCTAVA S.A.
PEKAO S.A.
PGF S.A.
PKN ORLEN S.A.
POLFA KUTNO S.A.
PROJPRZEM S.A.
PROKOM S.A.
RELPOL S.A.
ROPCZYCE S.A.
SNIEZKA S.A.
SOFTBANK S.A.
STALEXPORT S.A.
STALPROFIL S.A.
STERPROJEKT S.A.
TP S.A.
ZPUE S.A.

46
17
28
46
16
33
53
4
12
150
6
13
27
86
11
40
2
77
45
16
66
80
8
238
10
28
15
44
5
411
16
80
225
72

276

837
831
195
752
323
305
920
276
339
000
100
150
450
495
124
000
141
712
914
884
027
000
205
278
300
846
075
195
300
955
856
000
000
373

1 396,0
880,9
2 405,6
735,1
705,1
1 612,1
1 119,9
285,4
870,9
1 050,9
1 020,9
805,4
440,2
2 266,8
1 016,2
1 039,6
574,3
915,8
457,2
1 855,1
2 421,9
2 008,0
1 930,5
1 595,5
1 846,6
1 277,3
204,7
985,9
140,6
666,5
1 108,9
1 290,6
3 404,9
1 801,8

1 990,6
1 364,1
2 565,7
813,5
946,7
2 244,8
1 623,0
476,8
292,4
1 365,0
1 012,6
1 308,4
395,3
2 456,5
1 501,7
1 048,0
1 148,6
831,5
438,5
1 823,5
2 759,9
2 000,0
1 821,5
2 311,3
1 792,2
1 918,3
219,3
1 255,1
136,7
737,4
1 304,7
1 404,0
3 408,8
2 344,9

3,45%
2,36%
4,44%
1,41%
1,64%
3,89%
2,81%
0,83%
0,51%
2,36%
1,75%
2,27%
0,68%
4,25%
2,60%
1,82%
1,99%
1,44%
0,76%
3,16%
4,78%
3,46%
3,15%
4,00%
3,10%
3,32%
0,38%
2,17%
0,24%
1,28%
2,27%
2,44%
5,90%
4,06%

Akcje dopuszczone do publicznego obrotu,
razem

2 039 158

42 137,1

49 061,3

84,97%

Prawa do akcji notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w systemie
notowań ciągłych
Liczba praw
Wartość
Wartość
Udział
do akcji
w cenie
rynkowa
w
nabycia
na dzień Aktywach
31.12.2003
PRAWA DO AKCJI
PDA FARMACOL
41 078
86,7
957,0
1,66%
PAPIERY WARTOŚCIOWE, RAZEM

2 080 236
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42 223,8

50 018,3

86,63%

ZESTAWIENIE LOKAT
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)

Papiery wartościowe

Wartość
rynkowa
49 061,3
957,0
50 018,3

Akcje
Prawa do akcji
Papiery wartościowe, razem

31.12.2003
Udział
w aktywach
84,97%
1,66%
86,63%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 23 PAŹDZIERNIKA 2002 DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
1.

Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji
funduszu:

1)

Walutowa struktura aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa Funduszu, w tym środki pieniężne wyrażone są w złotych polskich.
W okresie sprawozdawczym DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 25 Małych
Spółek nie dokonał żadnych operacji i nabyć wyrażonych w walutach obcych.

2)

Kredyty i pożyczki pieniężne zaciągnięte przez Fundusz
Fundusz podpisał z Bankiem PEKAO S.A. umowę kredytowania w ciężar rachunku bieżącego do kwoty 4,0 mln PLN na okres 1 roku oprocentowanego w skali roku stawką
WIBOR1M + 1,5%.
Informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez Fundusz kredytach w kwocie stanowiącej, na dzień wykorzystania, więcej niż 1% wartości aktywów:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

nazwa banku
data
kwota kredytu
warunki oprocentowania
termin spłaty
brak ustanowionych zabezpieczeń

Bank PEKAO S.A.
17/04/2003 r.
569,3 tys. PLN –3,64% aktywów
7,63%
18/04/2003 r.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

nazwa banku
data
kwota kredytu
warunki oprocentowania
termin spłaty
brak ustanowionych zabezpieczeń

Bank PEKAO S.A.
18/04/2003 r.
512,7 tys. PLN –3,58% aktywów
7,68%
21/04/2003 r.

278

a)
b)
c)
d)
e)
f)

nazwa banku
data
kwota kredytu
warunki oprocentowania
termin spłaty
brak ustanowionych zabezpieczeń

Bank PEKAO S.A.
05/06/2003 r.
849,4 tys. PLN – 3,86% aktywów
7,11%
06/06/2003 r.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

nazwa banku
data
kwota kredytu
warunki oprocentowania
termin spłaty
brak ustanowionych zabezpieczeń

Bank PEKAO S.A.
09-11/09/2003 r.
5 517,6 tys. PLN –8,43% aktywów
6,76%
12/09/2003 r.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

nazwa banku
data
kwota kredytu
warunki oprocentowania
termin spłaty
brak ustanowionych zabezpieczeń

Bank PEKAO S.A.
16/09/2003 r.
1 300,9 tys. PLN –2,60% aktywów
6,7%
17/09/2003 r.

Koszty obsługi kredytu do 31 grudnia 2003 roku wyniosły 4,0 tys. PLN.

3)

Kredyty i pożyczki pieniężne udzielone przez Fundusz
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielił pożyczek pieniężnych.

4)

Podział kosztów pokrywanych przez Towarzystwo
Zgodnie z art. 10 Statutu Towarzystwo ma obowiązek pokrycia z własnych środków
wszystkich kosztów i wydatków związanych z działalnością Funduszu za wyjątkiem:
a) prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie
rachunków bankowych,
b) prowizji i opłat związanych z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych
i praw majątkowych,
c) podatków i innych opłat wymaganych przez organy państwowe i samorządowe, w tym
opłat za zezwolenia oraz rejestracje.
We wskazanym okresie Towarzystwo pokryło wszystkie koszty działalności Funduszu.

5)

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
23 października 2002 r. –
31 grudnia 2003 r.
Zysk / strata zrealizowana
ze zbycia lokat w tym:

5 138,7 tys. PLN

ze zbycia akcji

5 138,7 tys. PLN
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6)

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
23 października 2002 r. –
31 grudnia 2003 r.
Wzrost / spadek niezrealizowanego zysku / straty z wyceny
lokat

7 794,5 tys. PLN

z wyceny akcji

7)

7 794,5. tys. PLN

Podatki i opłaty
Podatki
Dochody Funduszu są zwolnione z opodatkowania na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 10 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (do tychże funduszy zalicza się Fundusz) jest pobierany podatek dochodowy.
W związku z powyższym Fundusz jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.
Jednostki uczestnictwa Funduszu nie są indywidualnie oznaczane, tak, więc nie jest możliwa ich indywidualna identyfikacja, w związku, z czym zgodnie z art. 30 ust. 1 c przedmiotowej ustawy przyjmuje się, iż Fundusz odkupuje kolejno jednostki uczestnictwa począwszy
od nabytych najwcześniej (metoda FIFO).
W okresie objętym sprawozdaniem stawka podatku wynosiła 20%.
W okresie sprawozdawczym Fundusz odprowadził do Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 806,9 tys. PLN.

Opłaty
Z tytułu zawartych transakcji giełdowych w okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu została wypłacona prowizja maklerska w wysokości 961,5 tys. PLN.
Fundusz organizuje i nadzoruje system dystrybucji jednostek uczestnictwa.
Z tego tytułu z kwoty wpłaconej przez Klienta potrącana jest opłata manipulacyjna, przeznaczona na wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa. W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz pobrał opłatę manipulacyjna w wysokości
850,1 tys. PLN.
Do 31 grudnia 2003 roku Fundusz pokrył nielimitowane koszty operacyjne swojej działalności (w tym koszty obsługi kredytu) w wysokości 8,0 tys. PLN.

8)

Informacje o dystrybucji dochodów Funduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu, w okresie sprawozdawczym Fundusz nie wypłacał uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Funduszu bez wykupu jednostek uczestnictwa.
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9)

Informacje o transakcjach na papierach wartościowych wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie dokonał lokat w papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
i w inne prawa pochodne oraz nie zawarł transakcji terminowych.

2.

Informacje o:

1)

Łącznej wartości wynagrodzeń i nagród obciążających Fundusz
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie wypłacał (w pieniądzu i w naturze) wynagrodzeń i nagród osobom zarządzającym i nadzorującym,

2)

Wartości nie spłaconych zaliczek, pożyczek, kredytów, gwarancji i poręczeń
Na dzień bilansowy Fundusz nie posiadał nie spłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek;
udzielonych podmiotom gwarancji i poręczeń lub innych zawartych umów.

3)

Informacje o lokowaniu aktywów w nieruchomości.
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie lokował swoich środków w nieruchomości.

4)

Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych
w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.
Prezentowany okres jest pierwszym okresem sprawozdawczym Funduszu.

5)

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,
a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły takie zdarzenie, które nie zostały
ujęte w sprawozdaniu finansowym.

6)

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych,
a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Okres objęty sprawozdaniem jest pierwszym okresem sprawozdawczym Funduszu.
W związku z powyższym nie ma możliwości objaśnienia różnic i porównania danych
z uprzednio sporządzonymi sprawozdaniami finansowymi.

7)

Dokonane korekty błędów podstawowych
W okresie objętym sprawozdaniem nie zarejestrowano pojawienia się błędów podstawowych.
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Sprawozdanie finansowe
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego
Rynku Pieniężnego

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Akcjonariusza DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Rynku Pieniężnego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26,
na które składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje aktywa netto
i kapitały na sumę 28.256,5 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji za okres od 22 stycznia
2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zysk z operacji w kwocie 4.143,6 tys. złotych, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 22 stycznia
2003 r. do 31 grudnia 2003 r., wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto o kwotę
39.619,0 tys. złotych, zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. o wartości
25.628,2 tys. złotych oraz informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego
sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę
jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu biegłego
rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Przepisy te wymagają,
aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę poprawności
stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Towarzystwa oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii.
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Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego
Mieszanego Rynku Pieniężnego zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Funduszu na dzień 31 grudnia 2003 r., wynik z operacji za okres
od dnia 22 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz przepływy środków pieniężnych,
zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001
r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149, poz.
1670) jak również wymogami dotyczącymi sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz jest zgodne z wpływającymi na treść
sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Funduszu.
Ponadto stwierdzamy, że List DWS Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. skierowany do uczestników Funduszu zawiera informacje, o których mowa w par. 43 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, które są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym
DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Rynku Pieniężnego.
Do sprawozdania finansowego dołączono Oświadczenie Depozytariusza.

Biegły rewident
nr 4979/2575
Hanna Fludra

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

Warszawa, 6 kwietnia 2004 roku.
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Za KPMG Polska
Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
David Pozzecco,
Pełnomocnik

OŚWIADCZENIE BANKU DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 43 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 149, poz. 1670), Bank Handlowy w Warszawie SA jako depozytariusz dla DWS
Polska Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Rynku Pieniężnego (zwanego dalej „Funduszem"),
zarządzanego przez DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 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 22 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, są zgodne
ze stanem faktycznym.
Za Bank Handlowy w Warszawie SA:

Maciej Pisarkiewicz
Naczelnik
Wydział Wyceny Aktywów i Wsparcia

Jolanta Wytych
Naczelnik
Wydział Współpracy z Funduszami

Warszawa, 6 kwietnia 2004 roku
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Mieszany Rynku Pieniężnego
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 r.
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zarząd DWS Polska Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu
Inwestycyjnego Mieszanego Rynku Pieniężnego, na które składa się:
1)
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje aktywa netto i kapitały
na sumę 28 256,5 tys. złotych;
2)
rachunek wyniku z operacji za okres od 22 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zysk z operacji w kwocie 4 143,6 tys. złotych;
3)
zestawienie zmian w aktywach netto;
4)
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 22 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 39 619,0 tys. złotych;
5)
zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. o wartości 25 628,2 tys.
złotych;
6)
informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jan Mieczkowski
Prezes Zarządu

Piotr Linke
Wiceprezes

Joanna Sworowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Warszawa 6 kwietnia 2004 roku
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO

1) FUNDUSZ
Nazwa Funduszu:
DWS Fundusz Inwestycyjny Mieszany Rynku Pieniężnego.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym mieszanym.
W dniu 29 października 2002 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała decyzję
nr DFI1-4036-11/1-1/02/2974 o utworzeniu DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Mieszane
Rynku Pieniężnego. 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 22 stycznia 2003 roku pod
numerem RFj 133.
Certyfikaty inwestycyjne zostały sprzedane Uczestnikom w ramach publicznej subskrypcji przeprowadzonej w okresie od 18 listopada do 6 grudnia 2002 roku.
Cena nabycia certyfikatu inwestycyjnego wynosiła 100,00 PLN.
Certyfikaty inwestycyjne zostały zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (ISIN:PLDWSFI00018), a od 28 lutego 2003 roku odbywa się nimi obrót na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie.
W dniu bilansowym 31 grudnia 2003 roku na Giełdzie obowiązywał kurs certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w wysokości 106,00 PLN (kurs zamknięcia).

Cel inwestycyjny:
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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 49 poz. 488 z późniejszymi
zmianami) i Statutem Fundusz może lokować aktywa w:
1.
Papiery wartościowe o charakterze dłużnym,
2.
Wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok,
3.
Waluty,
4.
Prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat Funduszu,
5.
Transakcje terminowe
6.
Jednostki uczestnictwa,
7.
Zagraniczne tytuły uczestnictwa,
pod warunkiem, że są zbywalne i ich wartość może być ustalona nie rzadziej niż w każdym Dniu
Wyceny.
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Ponadto, lokaty Funduszu podlegają następującym ograniczeniom:
1.
Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe
i wierzytelności pieniężne inne niż:
a. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu rynku regulowanym
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub na zagranicznym rynku regulowanym,
b. Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie
pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej, o ile warunki emisji lub pierwszej oferty
publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, oraz gdy dopuszczenie
do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dopuszczenia
do publicznego obrotu,
o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, pod warunkiem, że są one zbywalne i ich
wartość rynkowa może być ustalona w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż w Dniu Wyceny.
2.

Do 5% wartości Aktywów Funduszu może być lokowana w:
•
papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego
podmiotu,
• walutę obcą jednego państwa,
• EURO.

3.

Do 10% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe
wyemitowane przez jeden podmiot lub udziały w tym podmiocie, albo w walutę jednego
państwa lub EURO, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości
Aktywów Funduszu,

4.

Do 25% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w listy zastawne emitowane
przez jeden bank hipoteczny, przy czym suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać
80% wartości Aktywów Funduszu,

5.

Instrumenty finansowe rynku pieniężnego, tj. waluty oraz inne aktywa finansowe, których
termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, takie jak polskie
i zagraniczne obligacje, bony skarbowe, bony komercyjne, listy zastawne, certyfikaty
depozytowe i inne bankowe papiery wartościowe – mogą stanowić nie mniej niż 80%
wartości Aktywów Funduszu. Dłużne papiery wartościowe o terminie zapadalności
przekraczającym jeden rok mogą stanowić nie więcej niż 20% Aktywów 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).

2) TOWARZYSTWO
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 Akcjonariu-
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szy 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 sprawozdania finansowego Funduszu
za rok 2003 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 finansowe obejmuje okres od 22 stycznia 2003 roku do 31 grudnia
2003 roku i jest pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu.
Dniem bilansowym jest 31.12.2003 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) OPIS, W TYM:
a/ Przyjęte zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Rynku Pieniężnego
na dzień 31 grudnia 2003 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 16 października 2001 roku
w sprawie szczególnych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót
prospektu (Dz. U. z 2001 nr 139, poz. 1568) i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
10 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
(Dz. U. nr 149 z 2001 r., poz.1670)

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu
1.

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 uzyskania dowodu księgowego
w sposób zapewniający ich ujęcie we właściwym okresie sprawozdawczym.

2.

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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3.

Dłużne papiery wartościowe z naliczanymi odsetkami ujmuje się w księgach rachunkowych
według wartości ustalonej w stosunku do ich wartości nominalnej, a wartość odsetek
skumulowanych ujmuje się odrębnie jako należności Funduszu.

4.

Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe ujmuje się w cenie
nabycia wynikającej z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych i ewentualnych
dopłat lub otrzymanych przychodów pieniężnych.

5.

Jeżeli realizacja umowy, o której mowa w art.7 ust.3 ustawy – Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, jest objęta systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie
zobowiązań, o którym mowa w art. 137 ust. 2 tej ustawy, to w przypadku gdy:
1) Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery będące przedmiotem tej umowy ujmuje
się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie zawarcia tej
umowy,
2) Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
zawarcia tej umowy.
Jeżeli realizacja umowy, o której mowa powyżej, nie jest objęta systemem gwarantującym
prawidłowe wykonanie zobowiązań, to w przypadku, gdy:
1) Fundusz zbywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe zbyte w dacie
rozliczenia tej umowy,
2) Fundusz nabywa papiery wartościowe - papiery wartościowe będące przedmiotem tej
umowy ujmuje się w księgach rachunkowych jak papiery wartościowe nabyte w dacie
rozliczenia tej umowy.
W przypadku umowy, mającej za przedmiot nabycie lub zbycie praw majątkowych lub papierów wartościowych innych niż wymienione powyżej, prawa i papiery te ujmuje się
w księgach rachunkowych jak nabyte lub zbyte w dacie rozliczenia.

6.

Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego
składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych metoda odpisu dyskonta lub
amortyzacji premii, najwyższej bieżącej wartości księgowej uwzględniającej odpowiednio
odpis dyskonta lub amortyzację premii. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu
są wyłączone spod tej zasady.

7.

Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest
dzień ujęcia zbycia i wykupu certyfikatów inwestycyjnych w odpowiednim rejestrze.

8.

Rozchód certyfikatów inwestycyjnych Funduszu z tytułu ich wykupu następuje zgodnie
z metodą FIFO.

9.

W księgach rachunkowych jako przychody z lokat ujmuje się odsetki naliczone od środków
pieniężnych i papierów wartościowych, stosując zasadę memoriałową.

10. Przychody z lokat obejmują w szczególności dywidendy i inne udziały w zyskach, odsetki,
odpis dyskonta oraz dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną
środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
11. Niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost(spadek) wyniku z operacji.
12. Należności i zobowiązania Funduszu ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
13. Koszty operacyjne 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 oraz amortyzację premii
a także koszty limitowane – Wynagrodzenie Towarzystwa.
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14. Koszty operacyjne Funduszu ujmowane są w księgach w wysokości przewidywanej.
W przypadku limitowanych kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane
wydatki. Płatności z tytułu limitowanych kosztów operacyjnych zmniejszają naliczoną
rezerwę. Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w okresach
miesięcznych. Od 22 stycznia do dnia 30 czerwca 2003 roku rezerwa tworzona była
wyłącznie na Wynagrodzenie Towarzystwa, ponieważ Towarzystwo pokrywa wszelkie
koszty działalności Funduszu z wyłączeniem obciążeń nie podlegających limitowi.
15. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają
rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki.

Wycena aktywów
1.

Aktywa Funduszu będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia się,
a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożności.

2.

Aktywa Funduszu nie będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym, wycenia
się, a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według
wartości godziwej.

3.

W Dniu Wyceny aktywa wycenia się, a zobowiązania ustala się według stanów
odpowiednio aktywów i zobowiązań odpowiednio kursów, cen i wartości z dnia
poprzedniego.

4.

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.

5.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych na rynkach regulowanych
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym w ciągu ostatniego miesiąca
kalendarzowego odnotowano największy średni wolumen obrotu tymi papierami
wartościowym.

6.

Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej jest rynek, na którym po raz pierwszy zarejestrowano papiery
wartościowe (tzw. primary exchange podawany przez serwis informacyjny Bloomberg),
a w sytuacji gdy nie zarejestrowano obrotu lub jeżeli papiery wartościowe nie są notowane
na tym rynku, rynek na którym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego odnotowano
największy średni wolumen obrotu tymi papierami wartościowym.

7.

Papiery wartościowe notowane na rynkach zorganizowanych wyceniane są zgodnie
z kursem ogłoszonym przez rynek główny dla danego papieru w następujący sposób:
a) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych,
na których wyznaczany i ogłaszany jest kurs zamknięcia – w oparciu o ostatni kurs
zamknięcia w systemie notowań ciągłych,
b) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych bez
odrębnego wyznaczania kursu zamknięcia – w oparciu o cenę średnią transakcji
ważoną wolumenem obrotu z ostatniego dnia, w którym zawarto transakcję,
c) W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań jednolitych –
w oparciu o ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego.
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8.

Jeżeli ostatni kurs zamknięcia na danym rynku lub w danym systemie notowań nie jest
dostępny lub jest dostępny, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji nie
odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego, wyceniając ten papier
wartościowy, uwzględnia się ceny w najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, z tym,
że uwzględnianie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne.

9.

Do czasu rozpoczęcia notowań papiery dopuszczone do publicznego obrotu wycenia się
według ceny nabycia.

10. Dla wyceny dłużnych papierów wartościowych przyjęto następujące zasady:
• wartość bonów skarbowych ustalana jest w stosunku do ich wartości nominalnej przy
zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta,
• dla obligacji skarbowych notowanych na rynku zorganizowanym stosowane są zasady
opisane w punkcie 7,
• wartość obligacji skarbowych nie notowanych na rynku zorganizowanym ustalana jest
w stosunku do ich wartości nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu
dyskonta lub amortyzacji premii,
• wycena papierów wartościowych, będących przedmiotem transakcji typu buy-sell-back
oparta jest w każdym Dniu Wyceny na metodzie liniowego odpisu różnicy pomiędzy ceną
odkupu a ceną nabycia papieru wartościowego,
• wartość nie notowanych obligacji korporacyjnych ustala się w stosunku do ich wartości
nominalnej przy zastosowaniu metody liniowego odpisu dyskonta lub amortyzacji premii,
• wycena notowanych na rynku zorganizowanym obligacji korporacyjnych opiera się
na zasadach opisanych w pkt. 7.
11. Kontrakty terminowe notowane na rynku zorganizowanym wycenia się według kursu
określającego stan rozliczeń Funduszu i instytucji rozliczeniowej.
12. Wartość papierów wartościowych notowanych za granicą ustalana jest w każdym Dniu
Wyceny według kursu zamknięcia z ostatniego notowania na rynku głównym
a w przypadku papierów wartościowych nie notowanych na giełdzie według kursów
publikowanych
w tabelach
finansowych
zamieszczanych
w specjalistycznych
wydawnictwach.
13. Zagraniczne papiery wartościowe wycenia się w walucie kraju notowania lub w przypadku
papierów nie notowanych na rynku zorganizowanym – w walucie, w której papier
wartościowy jest denominowany, i wykazuje się w walucie polskiej po przeliczeniu według
średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień
określony w punkcie 3.
14. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”,
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego
składnika lokat. Transakcje zawierane z przyrzeczeniem odkupu są wyłączone spod tej
zasady.
15. 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.

b/ Kryterium wyboru rynku
Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego dla papierów wartościowych notowanych
na giełdzie lub na zorganizowanym rynku poza giełdowym jest wolumen obrotów danym papierem wartościowym w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego.
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c/ Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Mieszany Rynku Pieniężnego rozpoczął działalność w dniu
22 stycznia 2003 roku w związku z tym jest to pierwszy okres sprawozdawczy Funduszu i nie
jest możliwe porównanie danych obecnego okresu sprawozdawczego z okresem poprzednim.
Do dnia bilansowego Fundusz nie dokonał zmiany stosowanych zasad rachunkowości, w tym
metod wyceny.

d/ Opis przyjętego kryterium podziału składników portfela lokat
Składniki portfela lokat Funduszu przedstawiono zgodnie z następującymi kryteriami podziału:
Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu w tym:
Obligacje emitowane na rynkach państw OECD
Bony skarbowe
BILANS
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł z wyjątkiem liczby certyfikatów inwestycyjnych i wartości aktywów netto na
certyfikat inwestycyjny)
31.12.2003 r.
I.

AKTYWA
1. LOKATY
PAPIERY WARTOŚCIOWE
PAPIERY WARTOŚCIOWE W CENIE NABYCIA
LOKATY RAZEM

25 628,2
25 093,1
25 628,2

2. ŚRODKI PIENIĘŻNE
Rachunki depozytów terminowych
ŚRODKI PIENIĘŻNE, RAZEM

39 619,0
39 619,0

3. NALEŻNOŚCI
1. Odsetki
NALEŻNOŚCI, RAZEM

2,3
2,3

AKTYWA, RAZEM

65 249,5

II. ZOBOWIĄZANIA
1. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
2. Pozostałe, w tym:
- zobowiązania wobec towarzystwa

36 896,3
96,7
96,7

ZOBOWIĄZANIA, RAZEM

36 993,0

III. AKTYWA NETTO (I - II)

28 256,5

IV. KAPITAŁ
1. Wpłacony
2. Wypłacony

24 112,9
61 909,9
-37 797,0
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V. ZAKUMULOWANE, NIEROZDYSPONOWANE PRZYCHODY Z LOKAT
NETTO

3 104,8

VI. ZAKUMULOWANY, NIEROZDYSPONOWANY ZREALIZOWANY ZYSK
(STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

1 038,8

VII. WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT PONAD CENĘ NABYCIA
VIII. KAPITAŁ I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI,
RAZEM (IV+V+VI+VII)
1. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
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0,0

28 256,5
264 677
106.76 zł
264 677
106.76 zł

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO
ZA OKRES OD 22 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
22.01.2003–
31.12.2003
I.

PRZYCHODY Z LOKAT
1. Odsetki
2. Odpis dyskonta

1 669,9
2 582,8

PRZYCHODY Z LOKAT, RAZEM

4 252,7

II. KOSZTY OPERACYJNE, W TYM
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa
2. Amortyzacja premii
3. Pozostałe

1 034,1
113,1
0,7

KOSZTY OPERACYJNE, RAZEM

1 147,9

III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

0,0

IV. KOSZTY OPERACYJNE NETTO (II - III)

1 147,9

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I - IV)

3 104,8

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA), RAZEM

1 038,8
0,0
0,0
0,0
1 038,8

VII. WYNIK Z OPERACJI (V + VI)
1. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych
2. Wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniony wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny

4 143,6
264 677
0,02
264 677
0,02
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO
ZA OKRES OD 22 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach złotych z wyjątkiem liczby certyfikatów inwestycyjnych i wartości aktywów netto
na certyfikat inwestycyjny)
22.01.200331.12.2003
I.

ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO:
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
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
wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)
5. Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3+4)
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

II. ZMIANA LICZBY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH:
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym,
w tym:
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
c) saldo zmian liczby certyfikatów inwestycyjnych
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności
funduszu, w tym:
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
c) saldo certyfikatów inwestycyjnych
III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY
1) wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego (wartość początkowa)
2) wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec okresu
sprawozdawczego
3) procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
w okresie sprawozdawczym
4) maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie
sprawozdawczym
zł
data wyceny
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4
3
1
4
24

143,6
104,8
038,8
0,0
143,6
112,9

61 909,9
37
24
28
28
63

797,0
112,9
256,5
256,5
814,6

619 099,000
354 422,000
264 677,000

619 099,000
354 422,000
264 677,000

100,00 zł
106,76 zł
7,39%

106,76 zł
31.12.2003

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie
sprawozdawczym
zł
data wyceny
5) wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej
wyceny w okresie sprawozdawczym
zł
data wyceny
IV. PROCENTOWY UDZIAŁ W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW I AKTYWÓW
NETTO KOSZTÓW OPERACYJNYCH, W TYM:
W ŚREDNICH AKTYWACH
a) rzeczywisty udział limitowanych kosztów operacyjnych netto
(w stosunku rocznym)
b) rzeczywisty udział limitowanego wynagrodzenia towarzystwa
(w stosunku rocznym)
W ŚREDNICH AKTYWACH NETTO
a) rzeczywisty udział limitowanych kosztów operacyjnych netto
(w stosunku rocznym)
b) rzeczywisty udział limitowanego wynagrodzenia towarzystwa
(w stosunku rocznym)
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101,14 zł
31.01.2003

106,71 zł
29.12.2003

1,75%
1,75%

1,75%
1,75%

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO
ZA OKRES OD 22 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
22.01.200331.12.2003
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
-21 390,2
(I-II)
I.

Wpływy
1) Z tytułu posiadanych lokat
2) Z tytułu zbycia składników lokat
3) Pozostałe

381 601,8
1 011,5
379 822,2
768,1

II. Wydatki
1) Z tytułu nabycia składników lokat
2) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa
3) Pozostałe
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
(I-II)
I.

Wpływy
1) Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

II. Wydatki
1) Z tytułu nabycia certyfikatów własnych
C. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+B)
D. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (C+D)
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
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402 992,0
402 053,9
937,4
0,7

61 009,2
61 909,9
61 909,9
900,7
900,7
39 619,0
0,0
39 619,0
0,0

ZESTAWIENIE LOKAT DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU
OBLIGACJE ZAGRANICZNE EMITOWANE NA RYNKACH PAŃSTW OECD
Wartość
nominalna
ABN AMRO BANK NV
termin wykupu 25.03.2006r.
odsetki naliczone od obligacji wg stopy procentowej 6.75%
nazwa emitenta - ABN AMRO BANK N.V.
siedziba emitenta - Amsterdam, Holandia
Obligacje zagraniczne (bez odsetek),
razem
Obligacje zagraniczne (z odsetkami),
razem
Odsetki naliczone od obligacji, razem

6 000,0

6 000,0

Wartość
w cenie
nabycia
6 000,0

6 000,0

Wartość
księgowa
6 000,0

Udział
w
Aktywach
9,20%

2,3

0,00%

6 000,0

9,20%

6 002,3
2,3

9,20%
0,00%

Wartość
nominalna

Wartość
w cenie
nabycia

Wartość
księgowa
na dzień
31.12.2003

Udział
w
Aktywach

BONY SKARBOWE
Termin wykupu
23 czerwca 2004
3 marca 2004
16 czerwca 2004

10 000,0
5 000,0
5 000,0

9 543,6
4 773,6
4 775,9

9 780,6
4 954,6
4 893,0

14,99%
7,59%
7,50%

Bony skarbowe, razem

20 000,0

19 093,1

19 628,2

30,08%

25 093,1

25 628,2

39,28%

25 630,5

39,28%

2,3

0,00%

PAPIERY WARTOŚCIOWE
(BEZ ODSETEK), RAZEM
PAPIERY WARTOŚCIOWE
(Z ODSETKAMI), RAZEM
ODSETKI NALICZONE OD OBLIGACJI,
RAZEM
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ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE LOKAT
DWS POLSKA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU
(w tysiącach zł)
31.12.2003
Wartość
rynkowa

Papiery wartościowe
Obligacje zagraniczne
bez odsetek
z odsetkami
Bony skarbowe
Papiery wartościowe bez odsetek, razem
Papiery wartościowe z odsetkami, razem

6
6
19
25
25

Udział
w Aktywach

000,0
002,3
628,2
628,2
630,5

9,20%
9,20%
30,08%
39,28%
39,28%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 22 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU
DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO
RYNKU PIENIĘŻNEGO
1.

Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji
funduszu:

1)

Walutowa struktura aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa Funduszu, w tym środki pieniężne wyrażone są w złotych polskich.
W okresie sprawozdawczym DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Mieszany Rynku Pieniężnego nie dokonał żadnych operacji i nabyć wyrażonych w walutach obcych.

2)

Kredyty i pożyczki pieniężne zaciągnięte przez Fundusz
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie korzystał z kredytów w kwocie stanowiącej,
na dzień wykorzystania, więcej niż 1% wartości aktywów.

3)

Kredyty i pożyczki pieniężne udzielone przez Fundusz
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielił pożyczek pieniężnych.

4)

Podział kosztów pokrywanych przez Towarzystwo
Zgodnie z art. 25 Statutu Towarzystwo ma obowiązek pokrycia z własnych środków
wszystkich kosztów i wydatków związanych z działalnością Funduszu za wyjątkiem:
a) prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie
rachunków bankowych,
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b)
c)
d)
e)

prowizji i opłat związanych z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych
i praw majątkowych,
odsetek, prowizji i innych kosztów związanych z zaciągniętymi przez Fundusz
kredytami i pożyczkami,
opłat notarialnych oraz kosztów ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu lub
przepisami prawa,
podatków i innych opłat wymaganych przez organy państwowe i samorządowe, w tym
opłat za zezwolenia oraz rejestracje.

We wskazanym okresie Towarzystwo pokryło wszystkie koszty działalności Funduszu.

5)

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
22 stycznia –
31 grudnia 2003 r.
Zysk / strata zrealizowana ze
zbycia lokat w tym:

1 038,8 tys. PLN

Ze zbycia dłużnych
papierów wartościowych

6)

1 038,8 tys. PLN

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
22 stycznia –
31 grudnia 2003 r.
Wzrost / spadek niezrealizowanego zysku / straty z wyceny
lokat

7)

0,00 PLN

Podatki i opłaty
Podatki
Dochody Funduszu są zwolnione z opodatkowania na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 10 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1c Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (do tychże funduszy zalicza się Fundusz) jest pobierany podatek dochodowy.
Płatnikiem podatku od dochodów osób fizycznych z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych w przypadku funduszu emitującego certyfikaty inwestycyjne dopuszczone do publicznego obrotu jest podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, na którym
zapisane są certyfikaty inwestycyjne.
W okresie objętym sprawozdaniem stawka podatku wynosiła 20%.

Opłaty
Z tytułu zawartych transakcji giełdowych w okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu nie została wypłacona prowizja maklerska.
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz pokrył nielimitowane koszty operacyjne swojej
działalności w wysokości 0,7 tys. PLN.
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8)

Informacje o dystrybucji dochodów Funduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu, w okresie sprawozdawczym Fundusz nie wypłacał uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Funduszu bez wykupu jednostek uczestnictwa.

9)

Informacje o transakcjach na papierach wartościowych wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie dokonał lokat w papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

2.

Informacje o:

1)

Łącznej wartości wynagrodzeń i nagród obciążających Fundusz
W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie wypłacał (w pieniądzu i w naturze) wynagrodzeń i nagród osobom zarządzającym i nadzorującym,

2)

Wartości nie spłaconych zaliczek, pożyczek, kredytów, gwarancji i poręczeń
Na dzień bilansowy Fundusz nie posiadał nie spłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek;
udzielonych podmiotom gwarancji i poręczeń lub innych zawartych umów.

3)

Informacje o lokowaniu aktywów w nieruchomości.
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie lokował swoich środków w nieruchomości.

4)

Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych
w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.
W okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych, ponieważ rozpoczął on działalność 22 stycznia br. i jest to jest to pierwszy okres
sprawozdawczy Funduszu.

5)

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,
a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
W dniu 2 stycznia 2004 roku Fundusz wypłacił swoim Uczestnikom świadczenie w wysokości 39 579,2 tys. PLN z tytułu wykupienia 345 762 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

6)

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych,
a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Okres sprawozdawczy od 22 stycznia do 31 grudnia 2003 roku jest pierwszym okresem
sprawozdawczym Funduszu obejmującym pierwsze półrocze 2003 roku. W związku z powyższym nie można zaprezentować danych porównawczych z lat ubiegłych.
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7)

Dokonane korekty błędów podstawowych
Okres sprawozdawczy od 22 stycznia do 31 grudnia 2003 roku jest pierwszym okresem
sprawozdawczym Funduszu. W związku z powyższym w okresie objętym sprawozdaniem
nie zarejestrowano pojawienia się błędów podstawowych.
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