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oPINIA NIEZ ALEZNE Go BIEGł'EGo REWIDENTA

Dla Rady Nadzoľczej Commeľcial Unĺon Polska - Towaľzystĺva Funduszy Inwestycyjnych
Spółki Akcyjnej

l. Przepľowadziliśmy badanie załączonego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
zakończony dnia 3l grudnia 2008 roku (,,okres sprawozdawczy'') subfunduszu CU Deporyt Plus
(,,Subfundusz''), wydzielonego w ramach Commeľcial Union Funduszu Inwestycyjnego
otwartego (,,Fundusz'') z siedzibąw Waľszawie, ul. Prosta 70, obejmującego:

. wpľowadzenie dojednostkowego sprawozdania f,lnansowego,

. Zestawięnie lokat sporządzone na dzięŕl 3l grudnia 2008 ľoku w kwocie 168.867 tysięcy
złoých,

. bilans sporządzony na dzięŕl 3l gľudnia 2008 ľoku, który wykazuje aktywa netto w kwocie
1 8 1'453 tysięcy złotych,

. rachunek wyniku z operacji za okľes sprawozdawc4l, wykazujący dodatni wynik z operacji
w kwocię 10.94| tysięcy złotych,

. zestawienie zmian w aktywach netto za okres sprawozdawcry, wykazujące zwiększenie stanu
aktywów netto o kwotę 64.39f tysięcy złotych, oraz

. notY objaśniające i informację dodatkową

(,,zał'ączonejednostkowe spľawozdanie finansowe'')' '

Za rzete|nośó, pľawidłowośó i jasnośó załączonego jednostkowego sprawozdania finansowego,
jak również za prawidłowośó ksiąg rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarząd Commęrcial
Union Polska _ Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej (nľanego dalej

,,Towarzystwem''), towarzystwa fundusą' inwestycyjnych zarządzającego Funduszem
i reprezentującego Fundusz. Nas4lm zadaniem było zbadanie załączonego jednostkowego
sprawozdania finansowego i wyrażenie, na podstawie badania, opinii o Wm, cry spľawozdanie to
jest, we wszystkich istotnych aspektach, rzete|ne, prawidłowe i jasne orazcry księgi rachunkowe
stanowiące podstawę jego sporządzenia są prowadzone' we wszystkich istotnych aspektach,
w sposób prawidłowy.

Badanię załączonego jednostkowego sprawozdania f,lnansowego przeprowadziliśmy stosownie
do obowiązujących w Polsce postanowień:

rozdziału 7 ustawy z dnia 29 wľześnia 1994 roku o ľachunkowości (,,ustawa
o rachunkowości''),

noľm wykonywania zawodu biegłego ľewidenta wydanych przez Kľajową Radę Biegłych
Rewidentów,

w taki sposób, aby uryskać racjonalną pewnośó, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidłowości' W szczególności, badanie obejmowało spľawdzenie _ w duzej mierze metodą
wyrywkową _ dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w załączonym
jednostkowym spľawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało rőwnjei ocenę popľawności
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przyjętych i stosowanych przez Zarząd Towarzystwa zasad rachunkowości i znaczących
szacunków dokonanych przez Zarząd Towarzystwa, jak i ogólnej prezentacji załączonego
jednostkowego spľawozdania finansowego ' UwaŻamy, ie przeprowadzone przez nas badanie
dostarczyło nam wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o załączonym jednostkowym
sprawozdaniu fi nansowym traktowanym jako całośó.

4' Nasrym zdaniem załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe' we ws4lstkich istotnych
aspektach:

. przedstawia rzete|nie ijasno wsrystkie informacje istotne dla oceny wyniku z operacji za okľes
sprawozdawczy, jak też sýuacji majątkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzieÍl
3l srudnia 2008 roku:

. sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi
o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami, na podstawie
pľowadzonych ksiąg ľachunkowych;

. jest zgodne z ustawą o ľachunkowości i wydanymi na jej podstawie
oraz postanowieniami statutu Funduszu, wpływającymi na jego tľeśó.

5. Informacja Zarządl Towaľzystwa skierowana do uczestników Subfunduszu oÍaz oświadczenie
depozytariusza Subfunduszu' sporządzone za okľes sprawozdawczy, zgodnie z obowiązującymi
pľzepisami, zostaty dołączone do połączonego sprawozdania f,lnansowego Funduszu
sporządzonego za okľes sprawozdawlry, o którym wydaliśmy opinię z dniem 6 marca2009 roku.

w imieniu
Ernst & Young Audit sp. z o.o.

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
nr ewidencyjny 130

ł-,bł*a/,L
Adam Fornalik

Biegły rewident nĺ 9916/7376

w ustawie
pľawidłowo

przepisami

Warszawa. dnia 6 marca 2009 roku

ER.NST & VOI.JNG
AUĐtT sp" z o.o.

Rondo ONZ 1, OA-124 Warszawa
-72-

inik Januszewski
Biegły rewident nr 970717255



JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS

zA RoK zAKoŃczoNY DN|A 3í GRUDNIA 2oo8 RoKU





coMľV!ERclAL
LJNION
grupa AVIVA

Commercial Union Polska -Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Prosta 70 00-838 Warszawa
Infolinia 0 801 888 444 fel. +4822 551 44 44 www.cu.ol

oŚWADczENlE ZARZADU

Zarząd Commercial Union Po|ska _ Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z
póŹniejszymi zmianami) oruz rczpo|ządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w
sprawie szczegó|nych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz.
1859) przedstawia jednostkowe sprawozdanie Íinansowe Subfunduszu cU Depozyt Plus
wydzie|onego W ramach Commercia| Union Funduszu |nwestycyjnego otwartego, sporządzone za
okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, obejmujące:

- zestawienie |okat subfunduszu według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujące
składniki |okat funduszu o wartoścĺ 168 867 tys' zł;

- bi|ans subfunduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący wartośi
aktywów netto funduszu w wysokości 181 453 tys. zł;

- rachunek wyniku z operacji subfunduszu sporządzony za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku
do dnĺa 31 grudnĺa 2008 roku, wykazujący dodatni wynĺk z operacji w wysokoŚci 10 941 tys.
zł;

- zestawienie zmian w aktywach netto sporządzoneza okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do
dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie wartoŚci aktywów netto subfunduszu w
wysokości 64392 tys. zł.
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Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Depozyt Plus
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakoŕlczony dnia 31 grudnia 2008 roku

I

1.

WPROWADZENIE

TNFORMACJE OGOLNE

Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (,,Fundusz") jest funduszem inwestycyjnym
otwartym z wydzielonymisubfunduszamiw rozumieniu przepisów Ustawy zdnia27 mĄa 2004 roku o
funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546 z plżn. zm.).

Wg stanu na dzĺeń bi|ansowy w skład Funduszu wchodzą następujące subfundusze:

- CU Depozyt Plus,
- CU Obligacji,
- cU ochrony Kapitału P|us,
- CU Stabilnego Inwestowania,
- CU Polskich Akcji,
- cU Zriwnoważony,
- cU Małych Spółek,
- CU Nowoczesnych Technologii,
- cU Akcji Europy WschodzącĄ oraz
- cU Nowych Spółek.

Fundusz został wpisany do Ęestru funduszy inwestycyjnych w dniu 3 |istopada 2006 roku, pod
numerem RFi 261.

Subfundusz CU Depozyt P|us (,,Subfundusz'') został utworzony jako Commercia| Union Fundusz
Inwestycyjny Otwarty Depozyt Plus w dniu 5 kwietnia 2002 roku na podstawie decyzji Komisji
Papierów Wartościowych i Giďd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) nr DF|1-4050114-7102-668 z
dnia 5 marca 2002 roku.

W dniu 3 |istopada 2006 roku Commercial Union Fundusz lnwestycyjny otwarty Depozyt P|us został
przekształcony w Commercia| Union Fundusz lnwestycyjny otwarty Subfundusz CU Depozyt P|us
wydzie|ony w ramach Funduszu na podstawie decyzjĺ Komisji Papierów Wartościowych i Giďd nr
DFIM/3032-1417-1-2274106 z dnia 9 czerwca 2006 roku.

Fundusz oraz Subfundusz zostały utworzone na czas nieograniczony.

CEL INWESTYCYJNY SUBFU NDUSZU

Ce|em inwestycyjnym Subfunduszu CU Depozyt P|us jest ochrona rea|nej wartości aktywów
Subfunduszu.

Aktywa Subfunduszu |okowane są w dłużne papiery wartoŚciowe i inne instrumenty finansowe
przewidziane w Statucie Funduszu, w tym głównie w instrumenty finansowe rynku pieniężnego
charakteryzujące się n iskim poziomem ryzyka i nwestycyj nego.

Całkowita wartoŚl |okat Subfunduszu w instrumenty rynku pienięznego i dłuine papiery wańościowe
jest nie niŻsza niŻ70% ĺ może wynieŚć 100% wartoŚcĺ aktywlw Subfunduszu.

3. TOWARZYSTWOFUNDUSZYINWESTYCYJNYCH

organem zarządzĄącym Funduszem jest Commercia| Union Po|ska - Towarzystwo Funduszy
|nwestycyjnych S.A. (,,Towarzystwo'') z siedzibą w Warszawie, u|. Prosta 70, 00-838 Warszawa,
wpisane do KĘowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011017. Sądem rejestrowym d|a
Towarzystwa jest Sąd Rejonowy d|a m' st. Warszawy X|| Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.

oKREs sPRAWozDAWGzY I DzlEŃ BILANSoWY

Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporzédzone za okres od dnia ,| stycznia 2008 roku do
dnia 31 grudnia 2008 roku. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2008 roku.



Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Depozyt Plus
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku

KoNTYNUAGJA DzlAŁALNoŚcl

Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone przy załoŻeniu kontynuowania
działa|noŚci przez Subfundusz oraz Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tj. co najmniej 12
miesięcy po dniu 31 grudnia 2008 roku' Zaĺząd Towarzystwa nie stwierdza na dzień podpisania
sprawozdania finansowego Subfunduszu oraz połączonego sprawozdania finansowego Funduszu
istnienia faktów i oko|icznoŚci, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania działa|noŚci przez
Subfundusz |ub Fundusz w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bi|ansowym, czy|i 31 grudnia
2008 roku na skutek zamiezonego lub przymusowego zanĺechania bądż istotnego ograniczenia
działaInoŚci Subfunduszu Iub Funduszu.

6. PoDMloT' KToRY PRZEPRoWADZIŁ BADAN|E sPRAWozDANlA FlNANsoWEGo

Sprawozdanie finansowe pod|egało badaniu przez biegłego rewidenta. Badania sprawozdania
finansowego dokonała Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo oNZ 1'
wpisana na |istę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130.

7. KATEGORIEJEDNOSTEKUCZESTNICTWA

Subfundusz nie zbywa jednostek uczestnictwa róznych kategorii.
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ZESTAWIENIE LOKAT

1. TABELA GŁoWNA

skladniki |okat 3í grudnia 2008 roku 3í grudnĺa 2007 roku

(w tysiącach złotych)
Wańośćľĺg ľi::ľŤľl. Pľocentowyudzial ľVańośćwgceny ľi.-ľťľ9 Procentowyudziď. : Wceny na oaen . : , Wcenv na dzĺeň . - :
ceny nabycia -,.b]ń*'y w aktyłach ogołem nabycia -,;jń;;ň - w aktywach ogďem

Akcje

WarÍanty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zasta'/ĺne

Dfu żne papiery wańoŚciowe

Insbumenty pochodne

Jednosť(i uczeshictwa

Certyfi katy inwestycyjne

Tyfuly uczeshictwa emitowane pŻez instyfucje wspó|nąo

inwestowania mające siedzibę za granicą

WiezýeIności

Weksle

Depozyty

Inne

0

0

0

0

0

0

168 161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168 867

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92.33

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

5 000

95 823

0

0

0

0

0

0

0

0

5 064

96 515

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.22

80.37

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

í68 í6ĺ 168 867 í00 823 10í 579

Załączone dodatkowe informacje iobjaśnienia stanowiąintegra|nączęść niniejszego zestawienia
lokat

3

81.59
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2. TABELE UZUPEŁNIAJACE

2.1. DłuŻne papiery wartościowe
(w tys' PLN z Ý!'jąlĺiffi Mrĺości MüE|rej o@ i|ośłj papiorcw Ertośajffiyďt Podamj w gfukaď)

AR.RR - aktyMy Íyneł-ryŇk regu|oMny
|rĄR - inrry abNny rymk
NNM - nimbMno na Íynku ďtytlym

3. TABELE DODATKOWE

Załączone dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integra|nączęśi niniejszego zestawienia
lokat

4
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II BILANS

( w tysiącach złotych)
31 grudnia

2008 roku

31 grudnia

2007 roku
|. AKľYWA
í. Środki pieniężne i ich ekwiwa|enty

1.,| . Środki pieniężne na rachunku bieżącym

1.2. Środki pieniężne na ľachunku nabyć

1.3. Środki pieniężne na rachunku odkupień

1.4. Środki pieniężne na rachunkach wyspecjalizowanych programów inwestowania
1.5. Środki pieniężne na krótkoterminowych |okatach bankowych

2. Na|eżności

2.1' Z|yĺułu zbytych aktywów

2'2' Ztýułu zbytych jednostek uczestnictwa a|bo wydanych ceńyfikatów inwestycyjnych
2.3. Dywidendy

2.4. Odsetki

2.5. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
2'6. Z tytułu udzie|onych pożyczek

2.7 ' Pozos|ałe
3. Tľansakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki |okat notouane na aKyvĺnym rynku, wtym:

4.1. Papiery wartościowe udziďowe
4,2, D|uine papiery wartościowe odsetkowe
4'3' Dużne papiery wartościowe dyskontowe
4.5. Jednostki i tytuły uczestnictwa

4.ô, lnne

5. Składniki |okat nienotoułiane na aktywĺlym rynku, wtym:
5.1. Papiery wartościowe udziďowe
5'2. Dlużne papiery wartościowe odsetkowe

5.3. Dłużne papiery wartościowe dyskontowe

5.4. Jednostki i tytuły uczestnictwa

5'6' Udziały w spółkach z o.o.

5.7. lnne

6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
il. zoBowrĄaANn
l||. AKľYWA NETTo (|J|)

|V. KAP|TAŁ FUNDuszU
1. Kapitałwpłacony
2. Kapitď wyplacony (wie|kośó ujemna)

V. DOCHODYZATRZYMANE
1' äkumu|owane, nĺerozdysponowane prrychody z |okat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowrany rysk (strata) ze zbycia lokat
VL u/rZRosT (sP,ADEK)WARToŚc| LoKATWoDN|ES|EN|U Do CENY NABYo|A
V||. KAPITAŁ FUNDUSZU IZAKuMULoWANY WYN|K z oPERACJ| (|V+V+,-V|)

í82 851

I 940

1

40

1

10

I 888

5 0/t4

0

2299
0

2745
0

0

0

0

92 909

0

92 909

0

0

0

75 958

0

75 958

0

0

0

0

0

0

ĺ 398

í81 453

157 373

2 316 807
(215943/)

24534
23 590

9M
(454)

,|8í 453

120 116
ĺ0 020

z
ctz

0

36

I 410

I 517

0

7 205
0

1 312
0

0

0

0

60 516

0

60 516

0

0

0

41 063

0

38 055

3 008

0

0

0

0

0

3 055

1ĺ7 061

103922
I 482305

(1 378 s83)

12873
11 230
í 643

266

1í7 061

Liczba jednostek uczestnictwa

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (w zł.)

1 310055.17
't38.51

883 413.60

132.51

Załączone dodatkowe informacje i objaŚnienia stanowią integra|nączęŚl niniejszego bi|ansu
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Iil RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

(w tysiącach złotych)

1 stycznia -

31 grudnia

2008 roku

1 stycznia -

31 grudnia

2007 roku

I. PRZYCHODY Z LOKAT
1' Dywidendy i inne udziały w zyskach

2. Pzychody odsetkowe (wtym odpis dyskonta)

3. Dodatnie sa|do różnic kursowvch

4. Pozostałe

II. KOSZTY FUNDUSZU
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa

2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

3. opłaty d|a depozytariusza

4. opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywiw funduszu

5. opłaty za zezwo|enia oraz Ęestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości

7. Usługi w zakresie zarządzania akýwami funduszu

8. Usługi prawne

9. Usługi wydawnicze, w tym po|igraÍiczne
.ĺ0. Kosáy odsetkowe

11. Ujemne sa|do różnic kursowych

12. Pozostałe

III. KOSZTY POKRYWANE PP;'EZ TOWARZYSTWO
rv. KoszTY FUNDUSZU NETTO (il.|il)

v. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (t.tv)

vt. zREALtzowANY I NIEZREALTZOWANY ZYSK / (STRATA)

1. Zrealizowany zysk I (strata) ze zbycia lokat, w tym:

- z ýtułu różnic kursowych

2' Wzrost / (spadek) niezrea|izowanego zysku / (straty)z Wyceny |okat, w ým:
- z tytułu różnic kursowych

Vll. WYNIKZ OPERAGJI (V+Vl)

14872
0

14 872
0

0

25'.12

2489
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

2512
12 360

(í 419)

(6ee)

0

(720)

0

10 94't

3972
0

3 972
0

0

I 078

1 061

0

0

0

0

0

0

U

0

0

0

17

0

1 078

2894
(35)

(44)

0
o

0

2 859

WYNIK Z OPERACJI PRZYPADAJACY NA JEDNOSTKE UCZESTNICTWA

Załéczone dodatkowe informacje i objaŚnienia stanowią integraIną część niniejszego rachunku wyniku
z operacjl

6
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IV ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

(w tysiącach złoých z Ęątkiem wartoŚci aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w złotych
oraz i|ości jednostek uczestnictwa podanej w sztukach)

'ĺ sýcznia -

31 grudnia

2008 roku

1 sýcznia -

31 grudnia

2007 roku

I. ZMIANA WARTOSCIAKTYWOW NETTO

í. Wańość aktywów netto na koniec popnedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawcry (razem), w tym:

a) Pzychody z lokal netto

b) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

c) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

3. Zmĺana w aktywach netto z tytułu vĺyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (ľazem):

a) z ptzychodlw z lokat netto

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

c) z pzychodlw ze zbycia lokat

5. Zmiany w kapita|e w okresie sprawozdawcrym (ľazem), wtym:
a) Powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa

b) Zmniejszenie kapitału z tytufu odkupionych jednostek uczestnictwa

6. Łączna zmiana aktywów netto w okľesie sprawozdawcrym (34+/.5)

7' Wańość 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 sprawozdawcrym, w tym:
a) Liczba zbyých jednostek uczestnictwa

b) Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

c) Sa|do zmian liczby jednostek uczestnic'twá
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działaIności Funduszu w tym:
a) Liczba zbytych jednostek uczestnictwa

b) Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

c) Saldo jednostek uczestnictwa
ilt. ZMTANA WARTOSC| AKTYWIW NETTO NA JEDNOSTKT UCZESTNTCTWA

.|. WartoŚr aktywóW netto na jednostkę uczestnictwa na koniec popzedniego okresu
sprawozoawczego

2. Wartość aktywTw netto na jednostkę uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
3. Procentowa zmiana wartości aktpvlw netto na jednostkę uczestnictwa W okresie sprawozdawczym

(w stosunku rocznym)

4. Minima|na wartośi aktywiw netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, ze
wskazaniem daý wyceny:

- data wyceny
5. Maksyma|na wartoŚi akýwlw netto na jednostkę uczestnictwa w okÍesie spÍawozdawczym, ze

wskazaniem daý wyceny:

- data wyceny

6. Wańośr aktywTw netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie
sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny

- data wyceny

|v' PRocENToWY UDZ|AŁ KoszTlW FUNDUSZU W ŚREDN|EJ WARToŚc| AKTYWTW
NETTO,WTYM:

1. Procentowy udział Wynagrodzenia d|a towaŻystwa
2. PÍocentolvy udział Wynagrodzenĺa dla podmiotlw prowadzących dystrybucję

3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza

4' Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywlw Íunduszu

5. Procentowy udzia| opłatza usfugi w zakresie rachunkowoŚci

6. Procentowy ud ział opła| za usłu g i w za kres ie zarządzania akw arn i f u nd usz u

í17 06í
í0 941

12 360

(6ee)

(720)

10 94ĺ
0

0

0

0

53 451

834 502

(781 051)

64 392

ĺ8í 453

246 56ĺ

426641:57

6 210 277 .28

(5 783 635.71)

426641.51

í 3í0 055.17
'ĺ8 209 573.,ĺ1

(16 899 517.94)

í 3í0 055..|7

132.51

'ĺ38.51

4.530/o

132.48

2008-01-02

138.51

2008-12-31

138.51

2008-12-3'l

1.020/o

1.010/

0.00%

0.007o

0.0070

0.007o

0.00%

62254
2 859

2894
(44)

I
2 859

0

0

0

0

51 948

634 015

(582 067)

54 807

1,l7 06í
85 004

397 665.50

4 858 059.37

(4 460 393.87)

397 665.50

883 4í3.60
1,ĺ 999 295.83

(11115882.23)

883 4í3.60

'128.16

132.51

3.39%

128.12

2007-01 -03

132.43

2007-12-28

132.43

2007-12-28

1.27o/o

1.25o/o

0.00o/o

0.00o/o

0.007o

0.00%

0.00%

Załączone dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integra|né częśl niniejszego zestawienia
zmian w aktywach netto.
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Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Depozyt Plus
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakonczony dnia 31 grudnia 2008 roku

NoTY oBJAśNIAJAGE

PoLITYKA RAGHUNKowoŚcl sUBFUNDUszU

1.1, Przyjęte zasady rachunkowoŚci

1,1.1, Format oraz podstawa sporzédzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnĺe z przepisami ustawy z dnia 29
wrześnĺa 1994 r. o rachunkowości (tekst jedno|ity Dz. U. Nr 76 z dnia 17 czenvca 2002 roku,
z piŹniď1szymi zmianamĺ) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r.

w sprawie szczegl|nych zasad rachunkowoŚci funduszy inwestycyjnych (Dz' U. Nr 249, poz.
1 859) (''Rozporządzen ie'').

1.1,2, Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczécych Subfunduszu

1. operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie,
którego dotyczą.

2. operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje sĺę w wa|ucie' w któĘ są wyraione, a tal<że
w walucie po|skiej po prze|iczeniu według średniego kursu usta|onego d|a danej
wa|uty przez Narodowy Bank Po|ski na dzień ujęcia tych operacji w księgach
rachunkowych Subfunduszu.

3. Nabycie a|bo zbycie składnikiw |okat przez Subfundusz ujmuje się w księgach
rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy.

4' Składniki |okat nabyte a|bo zbyte przez Subfundusz w dniu Wyceny po momencĺe
dokonania Wyceny okreś|onym w statucie Subfunduszu oraz składniki, d|a których we
wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji uwzg|ędnia się w
najb|izszej wycenie aktywÓw Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiązań.

5. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu według
ceny nabycia. Przyjmuje się, ze składniki |okat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę
nabycia równązeru.

6. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki mają pzypisané
cenę nabycia wynĺkającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które
zostały otrzymane, skorygowané o ewentua|ne dopłaty |ub otrzymane przychody
pienięzne

7 ' Zmianę wartoścĺ nomina|nej nabytych akcji, nie powodującą zmiany wysokości
kapitału akcyjnego emitenta, ujmuje się w ewidencji ana|itycznej, w któĘ dokonuje się
zmĺany Iiczby jednostek posiadanych akcji oraz jednostkowej ceny nabycia.

8' Zysk |ub stratę ze zbycia |okat wy|icza się metodą ,,najdroższe sprzedaje się jako
pierwsze'' (HI Fo)' po|egającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyiszej ceny
nabycia danego składnika |okat, a w przypadku instrumentów wycenianych w
wysokoŚci skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, najwyższej biezącej wartości księgowej. Przy wy|iczaniu zysku |ub
straty ze zbycia lokat metody' o któĘ mowa powyzej nie stosuje się do:

,/ papierlw wartościowych nabytych przy zobowiązanĺu się drugiej strony do
odkupu,

/ zobowiązań z tytułu zbycia papierów wartoŚciowych, przy zobowiézaniu się
Subfunduszu do odkupu,

{ na|eŻnoŚci z tytułu udzie|onej poŻyczki papierów wartoścĺowych, W rozumieniu
r ozp or ządzenia o poŻy czka c h pa p i e rów wa rtoś c i owyc h,

r' zobowiązań z tytułu otrzymanej poŻyczki papierów wartościowych, w rozumieniu
r ozpor ządzen i a o pożyczkach pa p ierów wa rtości ovvych.

9. W pzypadku, gdy jednego dnĺa dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego
składnika |okat, w pierwszej ko|ejności ujmuje się nabycie danego składnika.

10. W pzypadku wygaśnĺęcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji uznaje się, iz
wygaŚnięciu pod|egają ko|ejno te zobowiązania, z tytułu ktirych zaciągnięcia
otrzymano najniższą premię netto.
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11.

12.

Środki pienięzne wyrażone w wa|utach obcych |ikwĺduje się według metody
,,najdrozsze Iikwiduje się jako pienľsze'' (HlFo).

Prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach
rachunkowych Subfunduszu w dniu, w ktÓrym na potzeby wyceny danych akcji
wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzg|ędniający tego prawa poboru.
Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartoŚci równej zero, W
dniu następnym po wygaŚnięciu tego prawa.

Na|ezną dywidendę z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach
rachunkowych Subfunduszu w dniu, w ktlrym na potzeby wyceny danych akcji
wykorzystany jest po Íaz pierwszy kurs rynkowy nieuwzg|ędnĺający wartoŚci tego
prawa do dywidendy.

Prawo poboru akcji nie notowanych na aktywnym rynku oraz prawo do otrzymania
dywidendy od akcji nie notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach
rachunkowych Subfunduszu w dniu następnym po dniu usta|enĺa tych praw.

Podatki z tytułu dochodów od odsetek |ub innych pofytklw uzyskanych od papierlw
wartoŚciowych emitowanych za granicé ujmuje się w dniu ich ustalenia, tzn, w dniu
wypłaty tych dochodiw.

Zobowiązania Subfundusz|J z tytułu wystawionych opcji ujmuje się w bi|ansie w
pozycji zobowiązania z tytułu wystawionych opcji. W dniu wystawienia opcji
zobowiązanie z tytułu wystawienia opcji ujmuje się w wysokości otzymanej premii
netto.

otwarty kontrakt terminowy ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu
według wartoŚcĺ księgowej riwnej zeru. Prowizja mak|erska i inne koszty związane z
jego otwarciem pomniejszają niezrea|izowany zysk (powiększają niezrea|izowaną
stratę) z wyceny kontraktu. Prowizja mak|erska oraz inne koszty zwiézane z
zamknięcĺem kontraktu pomniejszajązrea|izowany zysk (powiększają zrea|izowané
stratę) z kontraktu terminowego.

Niezrea|izowany zysk (strata) z Wyceny |okat wpływa na Wzrost (spadek) wyniku z
operacji.

Przychody z |okat obejmująw szczegó|ności:
./ dywidendy i inne udziały w zyskach,

{ pzychody odsetkowe,

r' dodatnie sa|do róznic kursowych powstałe w związku z Wyceną środków
pie n ĺężnych, na |einości oraz zobowiązań w wa |utach obcych'

Przychody odsetkowe od dłuinych papierów wartościowych, wycenĺanych w wartoŚcĺ
godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami usta|onymi d|a tych papierów wańoŚciowych
pzez emitenta.

Przychody odsetkowe od |okat bankowych na|icza się przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej.

Koszty operacyj ne Su bf u nd uszu obej m ujé w szczegó|ności :

/ wynagrodzenie Towazystwa za zaządzanie Subfunduszem,
{ koszty odsetkowe,

/ ujemne sa|do róŻnic kursowych powstałe w związku z Wyceną Środklw
p ie n ięznych, na |eŹ ności oraz zobowiązań w wa I utach o bcych.

Wynagrodzenie Towarzystwa za zaĺządzanie Subfunduszem na|iczane jest w kazdym
dnĺu wyceny za kaidy dzień roku od wartości aktywów netto Subfunduszu usta|onych
w poprzednim dniu Wyceny. Wynagrodzenie roz|iczane jest w okresach miesięcznych i

płatne jest do 7 (siTdmego) dnia roboczego następnego miesiąca ka|endarzowego.

Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pozyczek zaciągniętych przez Subfundusz
roz|icza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

21. WartoŚi aktywlw netto Subfunduszu usta|ana jest w dniu wyceny okreś|onym w
statucie Funduszu.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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A.

1.

2.

1.1.3. Zasady Wyceny aktywów Subfunduszu

B.

1.

Zasady oqTlne

Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu usta|a się według
stanów odpowiednio aktywiw Subfunduszu i jego zobowiązań oraz odpowiednio
kursiw, cen iwartoŚciz godziny 23'00 w dniu wyceny.

Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu usta|a się według
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeieniem składnikiw, o których
mowa w pkt. D 14 poniŻĄ'

Wvbór rvnku qłówneqo

W pzypadku, gdy składniki |okat Subfunduszu notowane są na więcej nii jednym
aktywnym rynku |ub w więcej niz jednym systemie notowań, Subfundusz w
porozumieniu z Depozytariuszem, z zachowaniem najwyzszej starannoŚci, dokonuje
d|a danego składnika lokat Subfunduszu wyboru rynku głównego |ub właŚciwego
systemu notowań, który naj|epiej spełnia następujące warunki:

a) wo|umen obrotów dla danego składnĺka lokat Subfunduszu w ciągu miesiąca
ka|endarzowego poprzedzającego miesiąc, w ktlrym następuje dzień wyceny
wskazuje, ze dany aktywny rynek |ub system notowań w sposlb stały i rzete|ny
okreś|a wartoŚi rynkową tego składnika |okat Subfunduszu oraz

b) moz|iwośi dokonania przez Subfundusz transakcji na danym aktywnym rynku.

Składniki lokat Subfunduszu notowane na aktywnvm rvnku

Akcje, prawa do akcji, prawa poboru notowane na aktywnym rynku

Według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym mowa w
pkt.A1 powyzej kursu dostępnego na aktywnym rynku, przy czym jeże|i dany rynek
wyznacza kurs zamknięcia |ub inną wańoŚl stanowiącą jego odpowiednik Wycena
następuje według tego kursu |ub wartości.

Dłuzne papiery wartoŚciowe notowane na aktywnym rynku
./ Dłuzne papiery wartoŚciowe, d|a ktlrych rynkiem głównym jest Gĺďda PapierTw

WańoŚciowych w Warszawie SA - według ostatniego dostępnego w momencie
dokonywania Wyceny, o którym mowa w pkt. A1 kursu zamknięcia'

,/ Dłuzne papiery wańościowe, d|a ktlrych rynkiem głTwnym jest MTS Po|and
(CeTo) _ według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o
ktÓrym mowa w pkt. A1 kursu fixing -, a w przypadku jego braku dla danego
papieru wartościowego według ostatniej ceny transakcyjnej ogłoszonej przez ten
rynek. W pzypadku braku transakcji w danym dniu wycena odbywa się w
szczegT|noŚci na podstawie:

a) B|oomberg Generic, a W pŻypadku jego braku d|a danego składnika lokat
Subfunduszu.

b) B|oomberg Fair Va|ue, a w pzypadku jego braku d|a danego składnĺka |okat
Subfunduszu,

c) BondtraderComposite.

W pzypadku braku wskaŹników okreŚ|onych w lit. a) - c) d|a danego składnika
lokat Subfunduszu lub gdy w zgodnej ocenie Funduszu i Depozytariusza
wskaŹniki te nie odzwiercied|ająwartoŚci po jakiej można dokonal w danym dniu
transakcji kupna/sprzedaŻy danego papieru wartoŚciowego, Wycena dokonywana
jestw oparciu o średniąz cen transakcji |ub ofert kupna ogłaszanych przez dwie
instytucje finansowe, mające według naj|epszej wiedzy Funduszu największy
udział w obrocie danym wa|orem w miesiącu ka|endarzowym poprzedzającym
miesiąc, w ktirym dokonywana jest wycena.

c.
4

10



Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Depozyt Plus
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakoŕlczony dnia 31 qrudnia 2008 roku

4.

5.

/ Dłuzne papiery wartoŚciowe, d|a ktlrych rynkiem głównym jest inny aktywny
rynek, w szczególności dłuzne papiery wartoŚciowe notowane na rynkach
zagranicznych - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania
wyceny, o ktirym mowa w pkt. A1 kuľsu, przy czymjezeli dany rynek wyznacza
kurs zamknięcia |ub inną wartośi stanowiącé jego odpowiednik Wycena
następuje według tego kursu |ub wartości. W pzypadku braku transakcji w
danym dniu wycena odbywa się w szczegó|ności na podstawie:

a) B|oomberg Generic, a W pzypadku jego braku d|a danego składnika |okat
Subfunduszu,

b) B|oomberg Fair Va|ue, a w przypadku jego braku dla danego składnika |okat
Subfunduszu,

c) BondtraderComposite.

W pzypadku braku wskaŹnikiw okreŚ|onych w |it. a) - c) d|a danego składnika
|okat Subfunduszu |ub gdy w zgodnej ocenie Funduszu ĺ Depozytariusza
wskaŹniki te nie odzwierciedlają wartości po jakiej można dokonai w danym dniu
transakcji kupna/sprzedazy danego papieru wartoŚciowego, Wycena dokonywana
jest w oparciu o Średnią z cen transakcji lub ofert kupna ogłaszanych przez dwie
instytucje finansowe, mające według naj|epszej wiedzy Funduszu największy
udział w obrocie danym walorem w miesiącu ka|endarzowym popzedzď1ącym
miesiąc, w ktirym dokonywana jest wycena.

,/ W pzypadku, gdy ze wzg|ędu nazb|iŻĄący się termin wykupu dłużnych papierÓw
wartościowych nie jest moż|iwe dokonanĺe Wyceny według zasad okreś|onych
powyzej papiery te wycenia się metodą odpisu dyskonta |ub amortyzacji premii
powstałych jako róznica pomiędzy ceną wykupu danego papieru wartoŚciowego
a ostatnią wartościé godziwą po jakiej Subfundusz wycenił dany papier
wartościowy według zasad okreś|onych powyżej.

Terminowe instrumenty pochodne - według ostatniego dostępnego w momencie
dokonywania Wyceny, o którym mowa w pkt. A1 ustalonego na aktywnym rynku kursu
okreś|ającego stan roz|iczen Su bfu nd uszu i instytucj i roz|iczen ĺowej.

Pozostałe składniki |okat Subfunduszu - według ostatnĺego dostępnego w momencie
dokonywania wyceny, o ktlrym mowa w pkt. A1 ustalonego na aktywnym rynku kursu,
pÍzy czym jeie|i dany rynek wyznacza kurs zamknięcia |ub innąwartoŚl stanowiącą
jego odpowiednik Wycena następuje według tego kursu |ub wartości.

Jeze|i w przypadku składnikiw |okat Subfunduszu, o ktirych mowa w pkt. 1 - 4 w
opĺnii Subfunduszu ostatni dostępny kurs nie odzwĺercied|a wartoŚci godziwej
wycenĺane są one tak jakby były składnikami |okat Subfunduszu nienotowanymi na
aktywnym rynku na podstawie zasad określonych pÍzez Subfundusz,
zaakceptowanych przez Depozytariusza, według wiarygodnie usta|onej wartości
godziwej na podstawie oszacowania wartoŚci składnika lokat Subfunduszu za pomocą
powszechnie uznanych metod estymacji.

Składniki lokat Subfunduszu nienotowane na aktvwnvm rvnku

Dłużne papiery wartoŚcĺowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane są w
skorygowanej cenĺe nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, przy czym W przypadku pzeszacowywania dłużnych papierÓw
wartoŚciowych wycenianych według wartoŚci godziwej, do wysokoścĺ skorygowanej
ceny nabycia - wartoŚi godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień
przeszacowania, nowo usta|oną skorygowaną cenę nabycia' W pzypadku, gdy data
zawarcia transakcji nabycia jest rózna od daty jĄ roz|iczenia papier wartoŚciowy
ujmuje się w księgach rachunkowych w cenie nabycia, a skorygowaną cenę nabycia
wy|icza się od dnia roz|iczenia transakcji nabycia.

Depozyty wyceniane są W skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej pÍzy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Papiery wartościowe nabyte pzy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, wycenia
się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia,
oszacowanej przy zastosowanĺu efektywnej stopy procentowej.

D.

1.
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4.

5.

6.

7.

8.

Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wańościowych p|zy zobowiązaniu się
Subfunduszu do odkupu, wycenia się, począWszy od dnia zawarcia umowy
spzedaŽy, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efekýwnej stopy procentowej.

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne wycenia się w oparciu o mode|e Wyceny
powszechnie stosowane d|a danego typu instrumentów, a w szczegó|ności w
przypadku kontraktów terminowych, terminowych transakcji wymiany wa|ut, stóp
procentowych - wg mode|u zdyskontowanych przepływów pienięznych.

Dłuzne papiery wartościowe zawieĘéce wbudowane instrumenty pochodne wycenia
się według wartości godziwej oszacowanej przez wyspecja|izowaną nieza|eżną
jednostkę Świadczącą tego rodzaju usługi |ub jeze|i Subfundusz nie korzysta z usług
takiej jednostki w następujécy sposób:

{ w przypadku' gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściŚ|e powiązane z
wycenianym papierem dłuznym to wartośl całego instrumentu finansowego
będzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego d|a danego instrumentu
finansowego modelu Wyceny uwzględniając W swojej konstrukcji modele
Wyceny poszczegó|nych wbudowanych instrumentów pochodnych,

,/ w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie są ściŚ|e powiązane z
wycenianym papierem dłuznym, wówczas wańośĆ wycenianego instrumentu
finansowego będzie stanowii sumę wartości dłuznego papieru wartościowego
(bez wbudowanych instrumentlw pochodnych) wyznaczonej przy
uwzg|ędnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wartoŚci wbudowanych
instrumentlw pochodnych wyznaczonych w oparciu o mode|e właŚciwe d|a
poszczegi|nych instrumentów pochodnych. Jeie|i jednak wartoŚi godziwa
wydzĺe|onego instrumentu pochodnego nie moze byi wiarygodnie okreś|ona to
taki instrument wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, pÍzy czym skutek wyceny
za|icza się odpowiednio do przychodlw odsetkowych |ub kosztów odsetkowych.

Jednostki uczestnĺctwa oraz tytuły uczestnictwa nienotowane na aktywnym rynku
wycenia się według ostatniej ogłoszonej przez dany fundusz |ub właściwą instytucję
wartoŚci aktywów netto funduszu na jednostkę |ub tytuł uczestnictwa skorygowaną o
ewentua|ne, znane Subfunduszowi zmiany wartości godziwej, jakie wystąpiły od
momentu ogłoszenĺa do dnia wyceny.

Prawa poboru nienotowane na aktywnym rynku wycenia sĺę według:

./ wartości teoretycznej praw poboru jako róznicy mĺędzy ceną akcji z ostatniego
notowania z prawem poboru, a ceną odniesienia na pĺerwszym notowaniu akcji
po ustaleniu prawa poboru lub

/ wańości biezécej prawa poboru uwzględniającej róznicę między bĺeżącym
kursem rynkowym akcji społki a ceną akcji nowej emisji oraz |iczbę praw poboru
potrzebnych do objęcia jednej akcji nowej emisji,

w za|eżności od tego, która z powyiszych wartościjest niisza.

Jeze|i akcje nienotowane na aktywnym rynku są tożsame w prawach do akcji
notowanych na aktywnym rynku, wycenia się je według cen tych papierów
wańościowych zgodnie z zasadami okreś|onymi w pkt. c1. W przeciwnym wypadku
akcje wycenia się w oparciu o ostatnią z cen, po jakiej nabywano akcje na rynku
pienľotnym |ub w pierwszej ofercĺe pub|ĺcznej' powiększoną o wartość godziwą prawa
poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa, a w pzypadku,
gdy zostały okreś|one róŹne ceny d|a nabywców _ w oparciu o Średnié cenę nabycia,
waŻoną liczbé nabytych akcji, o i|e cena ta została podana do pub|icznej wiadomoŚci,
z uwzg|ędnieniem zmian wartości tych akcji' spowodowanych zdarzeniami mającymi
wpływ na ich wartośl godziwą'

Jezeli prawa do akcji nienotowane na aktywnym rynku są tożsame w prawach do akcji
notowanych na aktywnym rynku, wycenia się je według cen tych papierlw
wartoŚciowych zgodnie z zasadami okreś|onymi w pkt. c1. W pzeciwnym wypadku
prawa do akcji wycenia się w oparciu o ostatnią z cen po jakiej nabywano je na rynku
pienľotnym |ub w pienľszej ofercie pub|icznej, powiększoną o wartośi godziwą prawa
poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa.

10.
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11. Pozostałe składniki|okat Subfunduszu nienotowane na aktywnym rynku wyceniane są
na podstawie zasad okreś|onych przez Subfundusz, zaakceptowanych przez
Depozytarĺusza, według wiarygodnĺe ustalonej wartości godziwej na podstawie
oszacowania wartości składnika |okat Subfunduszu za pomocą powszechnie
uznanych metod estymacji.

Wycena aktvwiw i zobowĺazań Subfunduszu denominowanych w wa|utach obcvch

Aktywa i zobowiązania denominowane w wa|utach obcych wycenia się lub usta|a w
wa|ucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a W przypadku gdy nie są
notowane na aktywnym rynku - w wa|ucie, w której sądenominowane.

Aktywa i zobowiązania, o ktirych mowa w pkt. 1 wykazuje się w złotych po|skich po
prze|iczeniu według ostatniego dostępnego W momencie dokonywania wyceny, o
ktirym mowa w pkt. A1, Średniego kursu wy|iczonego d|a danej waluty pzez
Narodowy Bank Polski.

1.2. Zmiany stosowanych zasad rachunkowoŚci

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zmiany stosowanych przez Subfundusz
zasad rachunkowości.

E.

1.
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2. NALEżNośclSUBFUNDUSZU

(w tysiącach złotych) 3'l grudnia

2008 roku

31 grudnia

2007 roku

Z tytułu zbytych aktywiw

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa

Z tytułu dywidend

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynsziw

Z tytułu udzie|onych pożyczek

Pozostałe na|eżności

2299

2745

7 205

1 312

Razem należności Subfunduszu 5 044 8 5'.17

3. ZOBOWTAZANTASUBFUNDUSZU

(w tysiącach złotych) 31 grudnia

2008 roku

31 grudnia

2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowięaniu się Subfunduszu do odkupu

Z tytułu instrumentiw pochodnych

Z $tułu wpłat na jednostki uczestnictwa

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa

Z tytułu wypłaty dochodów Subfunduszu

Z tytułu wypłaty przychodów Subfunduszu

Z tytułu wyemitowanych ob|igacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji |ub poręczeń

Z tytułu rezerw na wynagrodzenie d|a Towarzystwa

Z tytułu rozrachunków pubIicznoprawnych

Pozostałe zobowiazania

582

2278
16

I 124

157

101

118

77

Razem zobowiazania Subfunduszu 1 398 3 055

4. ŚRooxl PlENltżNE t |cH EKWIWALENTY

(w tysiącach złotych) Waluta 31 grudnia

2008 roku

31 grudnia

2007 roku

Deutsche Bank Polska S.A. PLN I 940 10 020

Srodki pienieżne. Íazem I 940 í0 020

Sredni w okresie sprawozdawczym stan środków

pieniężnych utzymywanych W ce|u zaspokojenia

bieżacvch zobowiazań Subfunduszu

I 151 5 783

14

PLN

9 í51 5 783Średni w okresie spĺawozdawcrym stan środków
pieniężnych utzymywanych w ce|u zaspokojenia

bieżących zobowiązań SubÍunduszu razem
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5. RYZYKA

5.1. Poziom obciéżenia aktywlw i zobowiézań Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej

5.1,1. Aktywa i zobowiézania Subfunduszu obciéŻone ryzykiem wartości godziwej
wynikajécym ze stopy procentowej

Na ryzyko zmiany wartości godziwej związane z wahaniami stopy procentowej naraione są
pzede wszystkim dłuzne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pienięznego o stałym
oprocentowaniu i zerokuponowe, ktÓrych wartoŚi w aktywach Subfunduszu na dzień 31 grudnia
2008 roku wynosiła 56 227 tys. złotych, co stanowi 30.75% aktywów Subfunduszu (na dzĺeń 3,ĺ
grudnia 2007 roku 9 299 tys. złotych, co stanowiło 7.75o/o aktywlw Subfunduszu).

Na dzień 31 grudnia 2008 roku orazna dzień 31 grudnĺa 2007 roku zobowiązania Subfunduszu
nie były obciązone ryzykiem zmiany wartościgodziwejwynikającym ze stopy procentowej.

5.1.2. Aktywa i zobowiézania Subfunduszu obciéione ryzykiem pnepływów środklw
pienięznych wynikajécym ze stopy procentowej

Na ryzyko przepływów środklw pieniężnych związane z wahanĺami stopy procentowej naraione
są dłuzne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej, ktlrych wartośl w aktywach
Subfunduszu na dzień 31 grudnĺa 2008 roku wynosĺła 112640 tys. złotych, co stanowi 61.58o/o
aktywów Subfunduszu (na dzień 31 grudnia 2007 roku 92280 tys. złotych, co stanowiło 76.84%
aktywÓw Subfunduszu).

Na dzĺeń 31 grudnia 2008 roku o|azna dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązania Subfunduszu
nie były obciązone ryzykiem pzeph,ĺwów pienięinych wynikającym ze stopy procentowej.

5.2. Poziom obciéienia aktywlw izobowiézań Subfunduszu ryzykiem kredytowym

5.2.1, Maksymalne obciéienie ryzykiem kredýowym

Zgodnie z zasadami po|ityki inwestycyjnej okreś|onymi w statucie Subfundusz |okuje aktywa
Subfunduszu w dłuŻne papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięznego, pzede wszystkim
emitowane przez Skarb Państwa |ub Narodowy Bank Po|skĺ, charakteryzujące się niskim
poziomem ryzyka kredytowego.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku struktura aktywiw
Subfunduszu przedstawia sĺę następująco:

(w tysiącach złotych) 31 grudnia

2008 roku

31 grudnia

2007 roku

Dłużne papiery wartościowe |ub instrumenty rynku pieniężnego

emitowane pzez Skarb Państwa (z odsetkami)

Dłużne papiery wartościowe pozostałych emitentów

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej shony do odkupu, których

pzedmiotem są papiery wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa

Środki pieniężne na rachunkach bankowych w bankach krajowych

Na|eżne odsetki od rachunków bankowych

Na|eżności od innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych puez
Towarzystwo z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa

100 739

70 873

I 940

2299

67 101

35 789

10 020

I

7 205

Razem aktywa Subfunduszu
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5'2.2, Wskazanie przypadkiw znaczécej koncentracji ryzyka kredýowego W
poszczegi I nych kateg o ri ac h I o kat

Zgodnie z postanowieniami Statutu Subfundusz zobowiézany jest |okować powyzej 50% wartoŚci
aktywiw Subfunduszu w papiery wartoścĺowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez
Skarb Państwa |ub Narodowy Bank Po|ski.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku o|azna dzień 31 grudnia 2007 roku udział |okatw dłuzne papiery
wartoŚciowe emitowane przez Skarb Państwa wĺaz z odsetkami naleŻnymi wynosił odpowiednio
55,09% i 55.86% aktywiw Subfunduszu.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku orazna dzień 31 grudnia 2007 roku Subfundusz nie dokonywał
|okat w papiery wartoścĺowe i instrumenty rynku pienięznego emitowane przez Narodowy Bank
Polski.

5.3' Poziom obciéżenia aktywiw izobowiézań Subfunduszu ryzykiem walutowym

Aktywa i pasywa Subfunduszu są Wyrazone wyłącznie w złotych po|skich. W okresie
sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2007 Subfundusz nie dokonywał transakcji w wa|utach
obcych.

6. !NSTRUMENTYPOCHODNE

W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2007 Subfundusz nie zawierał transakcji,
których przedmiotem były instrumenty pochodne.

7. TRANSAKCJE PRZY ZOBOWTAZANTU Stt SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO
ODKUPU

7.1. Transakcje przy zobowiézaniu się drugiej strony do odkupu

W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2007 Subfundusz zawierał transakcje pzy
zobowiązaniu sĺę drugiej strony do odkupu, jednakże na dzień bi|ansowy transakcje tego typu nie
wystąpiły.

7.2' Transakcje przy zobowiézaniu się Subfunduszu do odkupu

W okresie sprawozdawczym oaz w roku obrotowym 2007 Subfundusz nie zawierał transakcji
przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu.

7.3. Należności z tytułu papieriw waľtoŚciowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie
przepisiw rozponédzen ia o poiyczkach papieriw wa ftoŚciowych

W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2007 Subfundusz nie zawierał transakcji w
trybie przep isów rozporządzen ia o poŻy czkach pa pierów wartoŚciowych.

7.4. Zobowiézania z tytułu papierów waftoŚciowych poŻyczonych przez Subfundusz w trybie
przep isiw rozporzédze n ia o pożyczkach papie riw waftoŚciowych

W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2007 Subfundusz nie zawierał transakcji w
trybie przepisów rozporządzen ia o pozyczkach papierlw wartościowych.

8. KREDYTY IPOŁYCZK'

W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2007 Subfundusz nie zaciągał Żadnych
kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2007 Subfundusz nie udzie|ał iadnych
kredytów i pożyczek.
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9. WALUTY tRoŹNlcE KURSoWE

Aktywa i pasywa Subfunduszu sé wyrażone wyłécznie w złotych polskich. W okresie
sprawozdawczym oÍaz w roku obrotowym 2007 Subfundusz nie dokonywał transakcji w wa|utach
obcych.

ío. DocHoDY ! lcH DYSTRYBUGJA

10.1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

(w tysiącach złotych) 1 stycznia -
31 grudnia

2008 roku

1 stycznia -
31 grudnia

2007 roku

Składnikĺ |okat notowane na aktywnym rynku, w tym:

- Papiery wartościowe udziałowe
. Dłużne papiery wartościowe odsetkowe

- Dłużne papiery wańościowe dyskontowe

- Jednostki i tytuły uczestnictwa

- Inne

Składniki |okat nienotowane na aktywnym rynku,
w tym:

- Papiery wartoścĺowe udziałowe

- Dłużne papiery wartościowe odsetkowe

- Dłużne papiery wartościowe dyskontowe

- Jednostki i tytuły uczestnictwa

- Inne

(75e)

(75e)

(181

(1Bl

60

2

u:

oul

4

ool

Razem

10.2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywlw

(w tysiącach złotych) 1 stycznia -
31 grudnia

2008 roku

1 stycznia -
31 grudnia

2007 roku

Składniki |okat notowane na aktywnym rynku, w ým:
- Papiery wańościowe udziałowe

- Dlużne papiery wańościowe odsetkowe

- Dłużne papiery wartościowe dyskontowe

- Jednostki ĺýtuły uczestnictwa

- lnne

Składniki |okat nienotowane na aktywnym rynku,
w tym:

- Papiery wartościowe udziałowe

- Dłużne papiery wartościowe odsetkowe
. Dłużne papiery wartościowe dyskontowe

- Jednostki i ýtuły uczestnictwa

- lnne

(720)_

(720)-

o

o

Razem U20l
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Wsze|kie dochody Subfunduszu powiększają wartoŚi akh/wiw netto Subfunduszu. Subfundusz
nie wypłaca kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupywania jednostek uczestnictwa.

1í. KoszTYSUBFUNDUSZU

11.1. Koszty Subfunduszu pokrywane przez Towarzystwo

Zgodnie ze statutem Funduszu Towarzystwo pokrywa bezpośrednio ze ŚrodkÓw własnych
wsze|kie koszty iwydatki związane z działa|noŚciąSubfunduszu, za wyjątkiem:

a) prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartoŚciowych oraz otwarcie i prowadzenie
rachunków bankowych,

b) prowizji i opłat związanych z transakcjamĺ kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw
majątkowych,

c) opłat, prowizji i kosztów związanych z obsługą i spłatą zaciągniętych przez Subfundusz
poŻyczek i kredytów bankowych,

d) podatków, taks notaria|nych, opłat sądowych i innych opłat wymaganych przez organy
państwowe i samoządowe, W tym opłat za zezwo|enia i Ęestracyjnych'e) kosztlw |ĺkwidacji Funduszu,

Đ kosztów |ikwidacji Subfunduszu'

Stąd tez wsze|kie pozostałe koszty, w tym zw!łaszcza..

a) wynagrodzenie depozytariusza za wycenę i przechowywanie aktywów Subfunduszu;
b) opłaty d|a agenta obsługującego oraz koszty pokrywane na podstawie umowy o świadczenie

usług agenta obsługującego;
c) koszty zwlązane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i badaniem ksiąg Subfunduszu;
d) koszty doradztwa prawnego, podatkowego i innych usług;
e) koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty pzygotowania, druku i dystrybucji

materiałów informacyjnych i ogłoszeń,

nie obciązają Subfunduszu i nie są prezentowane W niniejszym sprawozdaniu finansowym.

1 1 . 2. Wynag rodze n ie Towarzystwa

Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywlw Subfunduszu wynagrodzenie w
maksyma|nej wysokości 1.5o/o w ska|i roku na|iczone od średniej rocznej WartoŚci Aktywlw Netto
Subfunduszu. od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 21 stycznia 2008 roku wysokośl
wynagrodzenia Towarzystwa wynostła 1.25o/o w skalĺ roku, natomiast od dnia21 stycznia 2008
roku wysokoŚi wynagrodzenia Towarzystwa wynosi 1.00o/o w ska|i roku. Wynagrodzenie
Towarzystwa nie zawiera częścizmiennej, uza|einionej od wyników Subfunduszu.

(w tysiącach złotych) 1 stycznia -
31 grudnia

2008 roku

1 stycznia -
31 grudnia

2007 roku

Wynagrodzenie dla Towarzystwa

. Częśó stała wynagrodzenia
- Częśó wynagrodzenia uza|eżniona od wynikiw

Subfunduszu

2489 I 061

2489 't 061

í2. DANE PoRoWNAWczE oJEDNosTKAcH UczEsTNlcTWA

31 grudnia

2008 roku

31 grudnia

2007 roku

31 grudnia

2006 roku

Wańość aktywów netto Subfunduszu w tys. zł.

Wańośc aktywiw netto na jednostkę uczestnictwa

wzł,

181 453

138.51

117 061

132.51

62254

128.16
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vil

1.

INFORMACJA DODATKOWA

lnformacje o znaczących zdaľzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres sprawozdawczy

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły znaczéce zdarzenia dotyczéce lat
ubiegłych, ktÓre wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym.

2. |nformacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,
a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Po dniu bi|ansowym nie wystąpiły zdarzenia, ktire wymagałyby uwzg|ędnienia w sprawozdaniu
finansowym.

3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi
i opublikowanymi sprawozdaniami finansowym i

Nie występują róinice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
i poriwnywa|nych danych finansowych a uprzednĺo sporządzonymi i opub|ikowanymi
sprawozdan iami finansowymi.

Dokonane korekty błędów podstawowych, ich pnzyczyny, tytuły oraz wpływ wywďanych
tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik
z operacji i rentownośé Subfunduszu

W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2007 błędy podstawowe nie wystąpiły.

5. Inne informacje, niż wskazane powyżej, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu

W okresie sprawozdawczym nie wystąpĺły zdarzenia, inne nii ujawnione w sprawozdaniu
fĺnansowym, ktTre w istotny sposób mogłyby wpłynąó na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej
oraz wyniku z operacji Subfunduszu.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera 19 kolejno ponumerowanych stron.

y -WiceprezesZarządu

MiJi'(
Marek Wiezbołowski - Dyrektor Fina nsowo-operacyj ny
(osoba od powiedzia|na za prowadzen ie ksiąg rach u n kowych Fu nd uszu )

Warszawa, dnia 6 marca 2009 roku.
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