
Szanowni Pañstwo, 

z przyjemnoœci¹ przekazujemy Pañstwu sprawozdanie finansowe
Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Kapita³u
Plus zarz¹dzanego przez Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA za pó³rocze od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 roku.

Pierwsze pó³rocze roku 2005 minê³o pod znakiem niepewnoœci co do tempa
wzrostu gospodarczego i co mia³o miejsce szczególnie w pierwszym kwartale
zmiennoœci rynków finansowych.

W pierwszym kwartale indeksy gie³dowe porusza³y siê w górê i w dó³
z du¿¹ zmiennoœci¹, jednak¿e ca³y kwarta³ zakoñczy³y na poziomie
z pocz¹tku roku i dopiero drugi bardzo dobry kwarta³ dla rynku akcji po-
zwoli³ zamkn¹æ pierwsze pó³rocze wzrostem g³ównego indeksu gie³dowego
o 6 proc. W tym czasie indeks obligacji po niewielkiej korekcie na pocz¹tku
roku powróci³ do silnego trendu wzrostowego, koñcz¹c pierwsze pó³rocze
blisko 8 proc. zyskami.

Taka zgodnoœæ rynków akcji i obligacji jest swego rodzaju rzadkoœci¹ i mo¿e
byæ interpretowana jako sprzeczny sygna³ dotycz¹cy perspektyw gospodar-
czych Polski, wysy³any przez te rynki: z jednej strony oczekiwanie spowol-
nienia gospodarczego, niskiej inflacji i dalszych obni¿ek stóp procentowych
dyskontowane przez rynek obligacji, z drugiej - dalszy wzrost cen akcji na
tle dobrej koniunktury gospodarczej oczekiwany przez inwestorów na
gie³dzie. Jak to czêsto bywa, racjê mog¹ mieæ i jedni, i drudzy, a polska
gospodarka po okresie przejœciowego spowolnienia przyspieszy, do czego
w pewnym stopniu przyczyni¹ siê dalsze obni¿ki stóp procentowych.

Dla CU TFI pierwsze pó³rocze 2005 roku by³o kolejnym okresem sukcesyw-
nego zwiêkszania œrodków zgromadzonych w zarz¹dzanych przez nie fun-
duszach. Umiejêtnie inwestuj¹c œrodki naszych funduszy oraz poszerzaj¹c
sieæ dystrybucji o bankowe i maklerskie kana³y dystrybucji pozyskaliœmy
w tym okresie aktywa o wartoœci 149,4 mln z³otych.

W pierwszych szeœciu miesi¹cach bie¿¹cego roku CU FIO Ochrony Kapita³u
Plus osi¹gn¹³ 4,14 proc. stopê zwrotu, powiêkszaj¹c tym samym œrodki
naszych klientów o kwotê 1 mln z³otych. £¹czna wartoœæ zgromadzonych w
funduszu œrodków na 30 czerwca 2005 wynios³a 31,6 mln z³otych.

Celem CU FIO Ochrony Kapita³u Plus jest uzyskanie dochodów z inwesty-
cji na poziomie  wy¿szym od rocznej lokaty bankowej, przy przyjêciu nie-
znacznie wy¿szego ryzyka inwestycyjnego. Celem zarz¹dzaj¹cych jest
osi¹ganie zysków w œrednich i d³u¿szych okresach w pewnym stopniu nieza-
le¿nie od koniunktury na gie³dzie. Dla realizacji tego celu czêœæ œrodków
- do 30 proc. - jest inwestowana w akcje spó³ek, które w ocenie zarz¹dzaj¹cych
maj¹ potencja³ wzrostowy i jednoczeœnie ograniczone ryzyko spadku warto-
œci. Okresowo ryzyko inwestycyjne mo¿e byæ maksymalnie ograniczone
poprzez redukcjê portfela akcji nawet do zera.

W kolejnych latach prognozujemy dalszy wzrost wartoœci zarz¹dzanych akty-
wów, przede wszystkim dziêki wykorzystaniu aktywnego kana³u dystry-
bucji jakim jest sieæ dystrybucji Grupy Commercial Union wspieranej przez
oddzia³y bankowe i punkty obs³ugi klienta biur maklerskich. Nasz wysi³ek
bêdzie koncentrowa³ siê na sta³ym poszerzaniu oferty, zarówno w oparciu
o obecne jak i nowe fundusze inwestycyjne oraz kontynuowaniu osi¹gania
ponadprzeciêtnych stóp zwrotu plasuj¹cych je w gronie najlepszych fun-
duszy o porównywalnym profilu na rynku.

Marek Przybylski Jacek Koronkiewicz
prezes Zarz¹du wiceprezes Zarz¹du

Warszawa, 29 sierpnia 2005 roku

RAPORT NIEZALE¯NEGO BIEG£EGO REWIDENTA
z przegl¹du sprawozdania finansowego za okres szeœciu
miesiêcy zakoñczony dnia 30 czerwca 2005 roku
Dla Rady Nadzorczej Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA

1. Przeprowadziliœmy przegl¹d za³¹czonego pó³rocznego sprawozdania
Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony
Kapita³u Plus („Funduszu”) z siedzib¹ w Warszawie, przy ul. Prostej 70,
obejmuj¹cego:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• zestawienie lokat na dzieñ 30 czerwca 2005 roku w kwocie 26.811,77

tysiêcy z³otych,
• bilans sporz¹dzony na dzieñ 30 czerwca 2005 roku, który wykazuje

sumê aktywów netto 31.564,32 tysiêcy z³otych,
• rachunek wyniku z operacji za okres szeœciu miesiêcy od dnia 1 sty-

cznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku wykazuj¹cy dodatni
wynik z operacji w wysokoœci 995,58 tysiêcy z³otych,

• zestawienie zmian w aktywach netto za okres szeœciu miesiêcy od dnia
1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku wykazuj¹ce zwiêk-
szenie stanu aktywów netto o kwotê 14.625,40 tysiêcy z³otych, oraz

• noty objaœniaj¹ce i informacjê dodatkow¹. 

2. Fundusz jest zarz¹dzany i reprezentowany przez Commercial Union
Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”).
Za rzetelnoœæ, prawid³owoœæ i jasnoœæ za³¹czonego sprawozdania finan-
sowego, jak równie¿ za prawid³owoœæ ksi¹g rachunkowych odpowiada
Zarz¹d Towarzystwa. Naszym zadaniem by³o wydanie, na podstawie
przegl¹du tego sprawozdania, raportu z przegl¹du. 

3. Przegl¹d przeprowadziliœmy stosownie do obowi¹zuj¹cych w Polsce
przepisów prawa oraz norm wykonywania zawodu bieg³ego rewiden-
ta wydanych przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów. Normy
nak³adaj¹ na nas obowi¹zek zaplanowania i przeprowadzenia przegl¹du
w taki sposób, aby uzyskaæ umiarkowan¹ pewnoœæ, ¿e sprawozdanie
finansowe nie zawiera istotnych nieprawid³owoœci. Przegl¹du dokonali-
œmy g³ównie drog¹ analizy danych finansowych, wgl¹du w ksiêgi
rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od kierownic-
twa oraz personelu Towarzystwa. Zakres i metoda przegl¹du sprawo-
zdania finansowego istotnie ró¿ni¹ siê od badañ le¿¹cych u podstaw
opinii wydawanej o rzetelnoœci, prawid³owoœci i jasnoœci sprawozdania
finansowego. Dlatego nie mo¿emy wydaæ takiej opinii o za³¹czonym
sprawozdaniu finansowym.

4. Przeprowadzony przez nas przegl¹d nie wykaza³ potrzeby dokonania
zmian w za³¹czonym sprawozdaniu finansowym, aby przedstawia³o
ono prawid³owo, rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach,
sytuacjê maj¹tkow¹ i finansow¹ Funduszu na dzieñ 30 czerwca
2005 roku oraz jego wynik z operacji za okres szeœciu miesiêcy zakoñczony
dnia 30 czerwca 2005 roku zgodnie z zasadami rachunkowoœci okreœlony-
mi w ustawie z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku o rachunkowoœci (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694, z póŸniejszymi zmianami)
i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami. 

5. Zgodnoœæ danych przedstawionych w za³¹czonym sprawozdaniu finan-
sowym Funduszu ze stanem faktycznym zosta³a potwierdzona oœwiad-
czeniem depozytariusza Funduszu do³¹czonym do za³¹czonego spra-
wozdania finansowego.

w imieniu Ernst & Young Audit Sp. z o.o. 
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 

nr ewidencyjny 130

Adam Fornalik Iwona Kozera
Bieg³y rewident Bieg³y rewident 

nr ewidencyjny 9916/7376 nr ewidencyjny 9528/7104

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2005 roku

1
Sprawozdanie finansowe 
CU FIO Ochrony Kapitału Plus

Sprawozdanie finansowe
Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Kapita³u Plus

za okres 6 miesiêcy zakoñczony dnia 30 czerwca 2005 roku



II. ZESTAWIENIE LOKAT

1. TABELA G£ÓWNA

Sk³adniki lokat 30 czerwca 2005 roku 31 grudnia 2004 roku*
Wartoœæ Wartoœæ Procentowy  Wartoœæ Wartoœæ Procentowy 
wg ceny wg wyceny udzia³ wg ceny wg wyceny udzia³ 
nabycia na dzieñ w aktywach nabycia na dzieñ w aktywach
(tys. z³) bilansowy ogó³em (tys. z³) bilansowy ogó³em

(tys. z³) (tys. z³)
Akcje 8 012,31 8 146,45 25,14% 3 060,75 2 923,87 16,23%
Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Prawa do akcji 456,00 436,80 1,35% 310,00 356,50 1,98%
Prawa poboru 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Listy zastawne 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
D³u¿ne papiery wartoœciowe 17 754,67 18 228,52 56,29% 10 266,25 10 353,11 57,46%
Instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Udzia³y w spó³kach z ograniczon¹

odpowiedzialnoœci¹ 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Tytu³y uczestnictwa emitowane przez

instytucje wspólnego inwestowania
maj¹ce siedzibê za granic¹ 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Wierzytelnoœci 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Weksle 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Depozyty 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Waluty 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Nieruchomoœci 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Statki morskie 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Inne 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Razem 26 222,98 26 811,77 82,78% 13 637,00 13 633,48 75,67%

* dane porównywalne
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I. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE
Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Kapita³u Plus
(„Fundusz”) zosta³ utworzony na podstawie zezwolenia Komisji Papierów
Wartoœciowych i Gie³d wydanego decyzj¹ nr DFI/W/4032-14/4-1-3710/04
z dnia 10 wrzeœnia 2004 roku. 

Fundusz zosta³ wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 6 paŸ-
dziernika 2004 roku, pod numerem RFj 176. 

Fundusz jako fundusz inwestycyjny otwarty zosta³ utworzony na czas nie-
ograniczony.

2. CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartoœci aktywów Funduszu
w wyniku wzrostu wartoœci lokat. 

Fundusz poprzez odpowiedni dobór lokat d¹¿y do minimalizowania w œred-
nim okresie wartoœci aktywów netto przypadaj¹cych na jednostkê uczestnic-
twa oraz do tego, aby w dowolnym dniu wyceny wartoœæ jednostki uczestnic-
twa nie by³a ni¿sza od wartoœci jednostki uczestnictwa w dniu wyceny przy-
padaj¹cym 365 dni wczeœniej. 

Aktywa Funduszu s¹ lokowane g³ównie w d³u¿ne papiery wartoœciowe, in-
strumenty rynku pieniê¿nego oraz w akcje. 

Ca³kowita wartoœæ lokat w akcje wynosi od 0 proc. do 30 proc. wartoœci ak-
tywów Funduszu, przy czym Fundusz lokuje aktywa Funduszu wy³¹cznie
w akcje dopuszczone do publicznego obrotu. 

Ca³kowita wartoœæ lokat w d³u¿ne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku
pieniê¿nego wynosi od 50 proc. do 100 proc. wartoœci aktywów Funduszu.

3. TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Organem zarz¹dzaj¹cym Funduszem jest Commercial Union Polska – Towa-
rzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”) z siedzib¹ w War-

szawie, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru S¹-
dowego pod numerem 0000011017. S¹dem rejestrowym dla Towarzystwa
jest S¹d rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydzia³ Gospodarczy Krajowe-
go Rejestru S¹dowego. 

4. OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEÑ BILANSOWY
Sprawozdanie finansowe Funduszu zosta³o sporz¹dzone za okres od dnia
1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku. Dniem bilansowym jest
30 czerwca 2005 roku. 

5. KONTYNUACJA DZIA£ALNOŒCI
Sprawozdanie finansowe Funduszu zosta³o sporz¹dzone przy za³o¿eniu
kontynuowania dzia³alnoœci przez Fundusz w daj¹cej siê przewidzieæ przy-
sz³oœci. Zarz¹d Towarzystwa nie stwierdza na dzieñ podpisania sprawozda-
nia finansowego Funduszu istnienia faktów i okolicznoœci, które wskazy-
wa³yby na zagro¿enie kontynuowania dzia³alnoœci przez Fundusz w okre-
sie 12 miesiêcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymu-
sowego zaniechania b¹dŸ istotnego ograniczenia dzia³alnoœci Funduszu. 

6. PODMIOT, KTÓRY PRZEPROWADZI£ PRZEGL¥D
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe podlega³o przegl¹dowi przez bieg³ego rewidenta.
Przegl¹du sprawozdania finansowego dokona³ Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, wpisana na listê podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych pod numerem 130. 

7. KATEGORIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
Fundusz nie zbywa jednostek uczestnictwa ró¿nych kategorii.
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2. TABELE UZUPE£NIAJ¥CE
2.1. Akcje

(w tys. PLN z wyj¹tkiem wartoœci nominalnej oraz iloœci papierów wartoœciowych podanych w sztukach)

Akcje Rodzaj Nazwa Liczba Wartoœæ Wartoœæ Procentowy
rynku rynku wed³ug wg wyceny udzia³ 

ceny na dzieñ w aktywach
nabycia bilansowy ogó³em

Akcje dopuszczone do publicznego obrotu
AGORA ARR GPW 11 000 677,44 704,00 2,17%
AMREST HOLDINGS ARR GPW 18 313 439,51 470,64 1,45%
BROKER FM ARR GPW 8 100 714,32 716,85 2,21%
CERAMIKA NOWA GALA ARR GPW 25 125 156,65 160,80 0,50%
CIECH ARR GPW 31 544 768,66 858,00 2,65%
FARMACOL ARR GPW 7 636 231,18 229,84 0,71%
FORTE ARR GPW 4 500 45,23 50,18 0,15%
GRAAL ARR GPW 36 200 543,15 604,54 1,87%
INDYKPOL ARR GPW 1 877 111,54 100,04 0,31%
ING BSK ARR GPW 1 580 694,39 688,88 2,13%
JC AUTO ARR GPW 1 387 44,26 40,22 0,12%
JELFA ARR GPW 4 000 240,96 237,60 0,73%
KETY ARR GPW 2 000 211,27 241,00 0,74%
KRUSZWICA ARR GPW 4 965 168,65 157,89 0,49%
LENTEX ARR GPW 16 634 363,42 290,26 0,90%
OPOCZNO ARR GPW 14 711 809,10 809,10 2,50%
PEKAES ARR GPW 18 615 163,66 169,40 0,52%
PLAST-BOX ARR GPW 6 868 189,39 137,36 0,42%
POLMOS LUBLIN ARR GPW 2 431 126,39 97,24 0,30%
PROCHEM ARR GPW 15 241 354,02 441,99 1,36%
STALPRODUKT ARR GPW 2 562 179,49 170,89 0,53%
TP SA ARR GPW 20 000 394,04 414,00 1,28%
UNIMIL ARR GPW 1 313 52,52 50,55 0,16%
ZREW ARR GPW 2 164 219,93 192,38 0,59%
ZTS ZABKOWICE ERG ARR GPW 16 230 113,14 112,80 0,35%

Akcje dopuszczone do publicznego obrotu razem 274 996 8 012,31 8 146,45 25,14%

Akcje niedopuszczone do publicznego obrotu razem 0 0,00 0,00 0,00%

Akcje razem 274 996 8 012,31 8 146,45 25,14%

ARR - aktywny rynek regulowany

2.2. Prawa do akcji

(w tys. PLN z wyj¹tkiem wartoœci nominalnej oraz iloœci papierów wartoœciowych podanych w sztukach)

Prawa do akcji Rodzaj Nazwa Liczba Kraj Wartoœæ Wartoœæ Procentowy  
rynku rynku siedziby wed³ug wg wyceny udzia³ 

emitenta ceny na dzieñ w aktywach
nabycia bilansowy ogó³em

PDA AMBRA SA ARR GPW 48 000 Polska 456,00 436,80 1,35%

Prawa do akcji razem 48 000 456,00 436,80 1,35%

ARR - aktywny rynek regulowany
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2.3. D³u¿ne papiery wartoœciowe

(w tys. PLN z wyj¹tkiem wartoœci nominalnej oraz iloœci papierów wartoœciowych podanych w sztukach)

D³u¿ne
papiery
wartoœciowe

Rodzaj
rynku

Nazwa
rynku

Emitent Kraj 
siedziby
emitenta

Termin
wykupu
dd.mm.rr

Warunki
oprocen-
towania

Wartoœæ
nominalna

Liczba Wartoœæ
wed³ug

ceny 
nabycia

Wartoœæ
wg wyceny 

na dzieñ
bilansowy

Procentowy
udzia³ 

w aktywach
ogó³em

Dopuszczone do publicznego obrotu

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje
Bony skarbowe
BS 270705 NNRA nie dotyczy Skarb

Pañstwa
Polska 27.07.05 nie dotyczy 10 000 250 2 425,47 2 488,57 7,68%

BS 100805 NNRA nie dotyczy Skarb
Pañstwa

Polska 10.08.05 nie dotyczy 10 000 100 949,98 992,54 3,07%

BS 170805 NNRA nie dotyczy Skarb
Pañstwa

Polska 17.08.05 nie dotyczy 10 000 94 900,03 932,12 2,88%

BS 070905 NNRA nie dotyczy Skarb
Pañstwa

Polska 07.09.05 nie dotyczy 10 000 60 566,13 592,41 1,83%

BS 191005 NNRA nie dotyczy Skarb
Pañstwa

Polska 19.10.05 nie dotyczy 10 000 120 1 125,67 1 175,90 3,63%

BS 091105 NNRA nie dotyczy Skarb
Pañstwa

Polska 09.11.05 nie dotyczy 10 000 135 1 270,95 1 318,71 4,07%

BS 231105 NNRA nie dotyczy Skarb
Pañstwa

Polska 23.11.05 nie dotyczy 10 000 70 655,30 681,78 2,11%

BS 301105 NNRA nie dotyczy Skarb
Pañstwa

Polska 30.11.05 nie dotyczy 10 000 120 1 124,40 1 167,71 3,61%

BS 071205 NNRA nie dotyczy Skarb
Pañstwa

Polska 07.12.05 nie dotyczy 10 000 120 1 125,59 1 166,77 3,60%

BS 080206 NNRA nie dotyczy Skarb
Pañstwa

Polska 08.02.06 nie dotyczy 10 000 300 2 873,60 2 904,27 8,97%

BS 080306 NNRA nie dotyczy Skarb
Pañstwa

Polska 08.03.06 nie dotyczy 10 000 300 2 840,51 2 889,10 8,92%

BS 120406 NNRA nie dotyczy Skarb
Pañstwa

Polska 12.04.06 nie dotyczy 10 000 200 1 897,04 1 918,64 5,92%

Razem 1 869 17 754,67 18 228,52 56,29%

Bony pieniê¿ne
Inne
O terminie wykupu do 1 roku razem 1 869 17 754,67 18 228,52 56,29%

O terminie wykupu powy¿ej 1 roku:

Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniê¿ne
Inne
O terminie wykupu powy¿ej 1 roku razem: 0 0,00 0,00 0,00%

Dopuszczone do publicznego obrotu razem 1 869 17 754,67 18 228,52 56,29%

Niedopuszczone do publicznego obrotu

O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje 
Bony skarbowe
Bony pieniê¿ne
Inne 
O terminie wykupu do 1 roku razem 0 0,00 0,00 0,00%

O terminie wykupu powy¿ej 1 roku:
Obligacje 
Bony skarbowe
Bony pieniê¿ne
Inne 
O terminie wykupu powy¿ej 1 roku razem 0 0,00 0,00 0,00%

Niedopuszczone do publicznego obrotu razem 0 0,00 0,00 0,00% 

D³u¿ne papiery wartoœciowe razem 1 869 17 754,67 18 228,52 56,29%

NNRA - nienotowane na rynku aktywnym
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3. TABELE DODATKOWE

(w tys. PLN z wyj¹tkiem wartoœci nominalnej oraz iloœci papierów wartoœciowych podanych w sztukach)

Gwarantowane sk³adniki lokat Rodzaj £¹czna 
liczba

Wartoœæ wed³ug
ceny nabycia

Wartoœæ wed³ug
wyceny na dzieñ

bilansowy

Procentowy udzia³
w aktywach ogó³em

Papiery wartoœciowe gwarantowane przez Skarb Pañstwa

Papiery wartoœciowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartoœciowe gwarantowane 
przez jednostki samorz¹du terytorialnego

Papiery wartoœciowe gwarantowane przez pañstwa nale¿¹ce do OECD 
(z wy³¹czeniem Rzeczpospolitej Polskiej)

Papiery wartoœciowe gwarantowane przez miêdzynarodowe instytucje
finansowe, których cz³onkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej
jedno z pañstw nale¿¹cych do OECD

Grupy kapita³owe, o których mowa w art. 98 ustawy Wartoœæ wed³ug wyceny 
na dzieñ bilansowy

Procentowy udzia³ 
w aktywach ogó³em

0 0%

Sk³adniki lokat  nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy Wartoœæ wed³ug wyceny 
na dzieñ bilansowy

Procentowy udzia³ 
w aktywach ogó³em

Fundusz nie nabywa³ od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy papierów
wartoœciowych innych ni¿ emitowane przez Skarb Pañstwa lub Narodowy Bank Polski

0 0%

Papiery wartoœciowe emitowane
przez miêdzynarodowe instytucje
finansowe, których cz³onkiem jest
RP lub przynamniej jedno
z pañstw OECD

Nazwa emitenta Kraj 
siedziby
emitenta

Rodzaj
rynku

Nazwa
rynku

Liczba Wartoœæ wed³ug
ceny nabycia

Wartoœæ wed³ug
wyceny na dzieñ 

bilansowy

Procentowy udzia³
w aktywach gó³em

0 0 0%
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III. BILANS

30.06.2005 31.12.2004*
tys. z³ tys. z³

I. AKTYWA 32 382,68 18 018,17
1. Œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty 1 385,27 3 343,89

1.1. Œrodki pieniê¿ne na rachunku bie¿¹cym 0,24 2,29
1.2. Œrodki pieniê¿ne na rachunku nabyæ 59,28 537,90
1.3. Œrodki pieniê¿ne na rachunku odkupieñ 0,00 0,00
1.4. Œrodki pieniê¿ne na rachunkach wyspecjalizowanych programów inwestowania 0,65 0,00
1.5. Œrodki pieniê¿ne na krótkoterminowych lokatach bankowych 1 325,10 2 803,70

2. Nale¿noœci 4 185,64 1 040,80
2.1. Z tytu³u zbytych aktywów 403,37 135,19
2.2. Z tytu³u zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 180,17 65,12
2.3. Dywidendy 61,92 0,00
2.4. Odsetki 0,18 0,49
2.5. Z tytu³u posiadanych nieruchomoœci, w tym czynszów 0,00 0,00
2.6. Z tytu³u udzielonych po¿yczek  0,00 0,00
2.7. Pozosta³e 3 540,00 840,00

3. Transakcje przy zobowi¹zaniu siê drugiej strony do odkupu 0,00 0,00
4. Sk³adniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 8 583,25 3 280,37

4.1. Papiery wartoœciowe udzia³owe 8 583,25 3 280,37
4.2. D³u¿ne papiery wartoœciowe odsetkowe 0,00 0,00
4.3. D³u¿ne papiery wartoœciowe dyskontowe 0,00 0,00
4.5. Jednostki i tytu³y uczestnictwa 0,00 0,00
4.6. Inne 0,00 0,00

5. Sk³adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 18 228,52 10 353,11
5.1. Papiery wartoœciowe udzia³owe 0,00 0,00
5.2. D³u¿ne papiery wartoœciowe odsetkowe 0,00 0,00
5.3. D³u¿ne papiery wartoœciowe dyskontowe 18 228,52 10 353,11
5.4. Jednostki i tytu³y uczestnictwa 0,00 0,00
5.6. Udzia³y w spó³kach z o.o. 0,00 0,00
5.7. Inne 0,00 0,00

6. Nieruchomoœci 0,00 0,00
7. Pozosta³e aktywa 0,00 0,00

II.  ZOBOWI¥ZANIA 818,36 1 079,25
1. Z tytu³u nabytych aktywów 410,38 291,73
2. Z tytu³u wystawionych opcji 0,00 0,00
3. Odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inw. 306,17 241,00
4. Z tytu³u wyp³aty dochodów funduszu 0,00 0,00
5. Z tytu³u po¿yczek i kredytów o terminie sp³aty do roku 0,00 0,00
6. Z tytu³u po¿yczek i kredytów o terminie sp³aty powy¿ej roku 0,00 0,00
7. Z tytu³u rezerw 66,17 32,11
8. Z tytu³u wp³at na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 29,99 512,90
9. Pozosta³e 5,65 1,51

III. AKTYWA NETTO (I-II) 31 564,32 16 938,92

IV. KAPITA£ FUNDUSZU 30 434,25 16 804,43
1. Kapita³ wp³acony 59 184,07 20 405,97
2. Kapita³ wyp³acony (wielkoœæ ujemna) (28 749,82) (3 601,54)

V. DOCHODY ZATRZYMANE 1 015,13 224,87
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 451,01 72,70

1.1. W bie¿¹cym roku obrotowym 378,31 72,70
1.2. Z lat ubieg³ych 72,70 0,00

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 564,12 152,17
2.1. W bie¿¹cym roku obrotowym 411,95 152,17
2.2. Z lat ubieg³ych 152,17 0,00

VI. WZROST (SPADEK) WARTOŒCI LOKAT W ODNIESIENIU DO CENY NABYCIA 114,94 (90,38)
1. W bie¿¹cym roku obrotowym 205,32 (90,38)
2. Z lat ubieg³ych (90,38) 0,00

VII. KAPITA£ FUNDUSZU I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI) 31 564,32 16 938,92

Liczba jednostek uczestnictwa 297 911,47 166 482,46
Wartoœæ aktywów netto na jednostkê uczestnictwa (w z³otych) 105,95 101,75

* dane porównywalne
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IV. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

1.01-30.06.2005 6.10-31.12.2004*
tys. z³ tys. z³

I. PRZYCHODY Z LOKAT 769,67 127,89
1. Dywidendy i inne udzia³y w zyskach 85,00 0,00
2. Przychody odsetkowe  (w tym odpis dyskonta) 679,41 127,89
3. Przychody zwi¹zane z posiadaniem nieruchomoœci 0,00 0,00
5. Dodatnie saldo ró¿nic kursowych 0,00 0,00
6. Pozosta³e 5,26 0,00

II. KOSZTY FUNDUSZU 391,36 55,19
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 370,96 54,44
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadz¹cych dystrybucjê 0,00 0,00
3. Op³aty dla depozytariusza 0,00 0,00
4. Op³aty zwi¹zane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00
5. Op³aty za zezwolenia oraz rejestracyjne 13,00 0,37
6. Us³ugi w zakresie rachunkowoœci 0,00 0,00
7. Us³ugi w zakresie zarz¹dzania aktywami funduszu 0,00 0,00
8. Us³ugi prawne 0,00 0,00
9. Us³ugi wydawnicze, w tym poligraficzne 0,00 0,00
10. Koszty odsetkowe  (w tym amortyzacja premii) 0,00 0,00
11. Koszty zwi¹zane z posiadaniem nieruchomoœci 0,00 0,00
11. Ujemne saldo ró¿nic kursowych 0,00 0,00
12. Pozosta³e 7,40 0,38

III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO 0,00 0,00

IV.  KOSZTY FUNDUSZU NETTO  (II-III) 391,36 55,19

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV) 378,31 72,70

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK / (STRATA) 617,27 61,79
1. Zrealizowany zysk / (strata) ze zbycia lokat, w tym: 411,95 152,17

- z tytu³u ró¿nic kursowych 0,00 0,00
2. Wzrost / (spadek) niezrealizowanego zysku / (straty) z wyceny lokat, w tym: 205,32 (90,38)

-  z tytu³u ró¿nic kursowych 0,00 0,00

VII. WYNIK Z OPERACJI (V+VI) 995,58 134,49
Wynik z operacji przypadaj¹cy na jednostkê uczestnictwa 3,34 0,81

* dane porównywalne
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V. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

1.01-30.06.2005 6.10-31.12.2004*
tys. z³ tys. z³

I. ZMIANA WARTOŒCI AKTYWÓW NETTO
1. Wartoœæ aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 16 938,92 0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 995,58 134,49

a) Przychody z lokat netto 378,31 72,70
b) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 411,95 152,17
c) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 205,32 (90,38)

3. Zmiana w aktywach netto z tytu³u wyniku z operacji 995,58 134,49
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): 0,00 0,00

a) z przychodów z lokat netto 0,00 0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0,00 0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat 0,00 0,00

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 13 629,82 16 804,43
a) Powiêkszenie kapita³u z tytu³u zbytych jednostek uczestnictwa 38 778,09 20 405,97
b) Zmniejszenie kapita³u z tytu³u odkupionych jednostek uczestnictwa (25 148,27) (3 601,54)

6. £¹czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5) 14 625,40 16 938,92
7. Wartoœæ aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 31 564,32 16 938,92
8. Œrednia wartoœæ aktywów netto w okresie sprawozdawczym 30 003,78 9 504,89

II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: 131 429,01 166 482,46

a) Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 372 741,04 201 999,67
b) Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa (241 312,03) (35 517,21)
c) Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa 131 429,01 166 482,46

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastaj¹co od pocz¹tku dzia³alnoœci Funduszu,
w tym: 297 911,47 166 482,46
a) Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 574 740,71 201 999,67
b) Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa (276 829,24) (35 517,21)
c) Saldo jednostek uczestnictwa 297 911,47 166 482,46

III. ZMIANA WARTOŒCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKÊ UCZESTNICTWA
1. Wartoœæ aktywów netto na jednostkê uczestnictwa na koniec

poprzedniego okresu sprawozdawczego 101,75 –
2. Wartoœæ aktywów netto na jednostkê uczestnictwa na koniec

okresu sprawozdawczego 105,95 101,75
3. Procentowa zmiana wartoœci aktywów netto na jednostkê uczestnictwa

w okresie sprawozdawczym (w stosunku rocznym) 8,32% 7,45%
4. Minimalna i maksymalna wartoœæ aktywów netto na jednostkê uczestnictwa

w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny:
Wartoœæ minimalna (07.01.2005 r.). 101,24 100,00
Wartoœæ maksymalna (23.06.2005 r.) 106,11 102,01

5. Wartoœæ aktywów netto na jednostkê uczestnictwa wed³ug ostatniej wyceny
w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny
30.06.2005 r. 105,95 101,74

IV. PROCENTOWY UDZIA£ KOSZTÓW FUNDUSZU W ŒREDNIEJ
WARTOŒCI AKTYWÓW NETTO, W TYM: 2,63% 2,47%
1. Procentowy udzia³ wynagrodzenia dla towarzystwa 2,49% 2,44%
2. Procentowy udzia³ wynagrodzenia dla podmiotów prowadz¹cych dystrybucjê 0,00% 0,00%
3. Procentowy udzia³ op³at dla depozytariusza 0,00% 0,00%
4. Procentowy udzia³ op³at zwi¹zanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00% 0,00%
5. Procentowy udzia³ op³at za us³ugi w zakresie rachunkowoœci 0,00% 0,00%
6. Procentowy udzia³ op³at za us³ugi w zakresie zarz¹dzania aktywami funduszu 0,00% 0,00%

* dane porównywalne
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VI. NOTY OBJAŒNIAJ¥CE

1. POLITYKA RACHUNKOWOŒCI FUNDUSZU
1.1. Przyjête zasady rachunkowoœci

1.1.1. Format oraz podstawa sporz¹dzenia sprawozdania finan-
sowego

Sprawozdanie finansowe zosta³o przygotowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku o rachunkowoœci (tekst jednolity
Dz. U. Nr 76 z dnia 17 czerwca 2002 roku, z póŸniejszymi zmianami)
oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 8 paŸdziernika
2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowoœci funduszy in-
westycyjnych (Dz. U. Nr 231 z 2004 roku, poz. 2318) („Rozporz¹dzenie”). 

1.1.2. Ujmowanie w ksiêgach rachunkowych operacji dotycz¹-
cych Funduszu

1. Operacje dotycz¹ce Funduszu ujmuje siê w ksiêgach rachunko-
wych w okresie, którego dotycz¹. 

2. Operacje dotycz¹ce Funduszu ujmuje siê w walucie, w której s¹
wyra¿one, a tak¿e w walucie polskiej po przeliczeniu wed³ug œred-
niego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski na dzieñ ujêcia tych operacji w ksiêgach rachunkowych Fun-
duszu. 

3. Nabycie albo zbycie sk³adników lokat przez Fundusz ujmuje siê
w ksiêgach rachunkowych Funduszu w dacie zawarcia umowy. 

4. Sk³adniki lokat nabyte albo zbyte przez Fundusz w dniu wyceny
po momencie dokonania wyceny okreœlonym w statucie Fundu-
szu oraz sk³adniki, dla których we wskazanym momencie brak jest
potwierdzenia zawarcia transakcji uwzglêdnia siê w najbli¿szej
wycenie aktywów Funduszu i ustaleniu jego zobowi¹zañ. 

5. Nabyte sk³adniki lokat ujmuje siê w ksiêgach rachunkowych Fun-
duszu wed³ug ceny nabycia. Przyjmuje siê, ¿e sk³adniki lokat na-
byte nieodp³atnie posiadaj¹ cenê nabycia równ¹ zeru. 

6. Sk³adniki lokat Funduszu otrzymane w zamian za inne sk³adniki
maj¹ przypisan¹ cenê nabycia wynikaj¹c¹ z ceny nabycia tych sk³ad-
ników lokat, w zamian za które zosta³y otrzymane, skorygowan¹
o ewentualne dop³aty lub otrzymane przychody pieniê¿ne. 

7. Zmianê wartoœci nominalnej nabytych akcji, nie powoduj¹c¹ zmia-
ny wysokoœci kapita³u akcyjnego emitenta, ujmuje siê w ewiden-
cji analitycznej, w której dokonuje siê zmiany liczby jednostek po-
siadanych akcji oraz jednostkowej ceny nabycia. 

8. Zysk lub stratê ze zbycia lokat wylicza siê metod¹ „najdro¿sze
sprzedaje siê jako pierwsze” (HIFO), polegaj¹c¹ na przypisaniu
sprzedanym sk³adnikom najwy¿szej ceny nabycia danego sk³ad-
nika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wyso-
koœci skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej, najwy¿szej bie¿¹cej wartoœci ksiêgo-
wej. Przy wyliczaniu zysku lub straty ze zbycia lokat metody, o któ-
rej mowa powy¿ej nie stosuje siê do: 

• papierów wartoœciowych nabytych przy zobowi¹zaniu siê dru-
giej strony do odkupu, 

• zobowi¹zañ z tytu³u zbycia papierów wartoœciowych przy zo-
bowi¹zaniu siê Funduszu do odkupu, 

• nale¿noœci z tytu³u udzielonej po¿yczki papierów wartoœciowych,
w rozumieniu rozporz¹dzenia o po¿yczkach papierów warto-
œciowych, 

• zobowi¹zañ z tytu³u otrzymanej po¿yczki papierów wartoœcio-
wych, w rozumieniu rozporz¹dzenia o po¿yczkach papierów
wartoœciowych. 

9. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje siê transakcji zbycia
i nabycia danego sk³adnika lokat, w pierwszej kolejnoœci ujmuje
siê nabycie danego sk³adnika. 

10. W przypadku wygaœniêcia zobowi¹zañ z tytu³u wystawionych opcji
uznaje siê, i¿ wygaœniêciu podlegaj¹ kolejno te zobowi¹zania, z ty-
tu³u których zaci¹gniêcia otrzymano najni¿sz¹ premiê netto. 

11. Œrodki pieniê¿ne wyra¿one w walutach obcych likwiduje siê we-
d³ug metody „najdro¿sze likwiduje siê jako pierwsze” (HIFO). 

12. Prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje siê
w ksiêgach rachunkowych Funduszu w dniu, w którym na potrzeby

wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nie-
uwzglêdniaj¹cy tego prawa poboru. Niewykonane prawo poboru
akcji uznaje siê za zbyte, wed³ug wartoœci równej zero, w dniu na-
stêpnym po wygaœniêciu tego prawa. 

13. Nale¿n¹ dywidendê z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmu-
je siê w ksiêgach rachunkowych Funduszu w dniu, w którym na
potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy
kurs rynkowy nieuwzglêdniaj¹cy wartoœci tego prawa do dywi-
dendy. 

14. Prawo poboru akcji nie notowanych na aktywnym rynku oraz pra-
wo do otrzymania dywidendy od akcji nie notowanych na aktyw-
nym rynku ujmuje siê w ksiêgach rachunkowych Funduszu w dniu
nastêpnym po dniu ustalenia tych praw. 

15. Podatki z tytu³u dochodów od odsetek lub innych po¿ytków uzy-
skanych od papierów wartoœciowych emitowanych za granic¹ ujmu-
je siê w dniu ich ustalenia, tzn. w dniu wyp³aty tych dochodów. 

16. Zobowi¹zania Funduszu z tytu³u wystawionych opcji ujmuje siê
w bilansie w pozycji zobowi¹zania z tytu³u wystawionych opcji.
W dniu wystawienia opcji zobowi¹zanie z tytu³u wystawienia opcji
ujmuje siê w wysokoœci otrzymanej premii netto. 

17. Otwarty kontrakt terminowy ujmuje siê w ksiêgach rachunkowych
Funduszu wed³ug wartoœci ksiêgowej równej zeru. Prowizja makler-
ska i inne koszty zwi¹zane z jego otwarciem pomniejszaj¹ niezre-
alizowany zysk (powiêkszaj¹ niezrealizowan¹ stratê) z wyceny
kontraktu. Prowizja maklerska oraz inne koszty zwi¹zane z zam-
kniêciem kontraktu pomniejszaj¹ zrealizowany zysk (powiêkszaj¹
zrealizowan¹ stratê) z kontraktu terminowego. 

18. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat wp³ywa na wzrost
(spadek) wyniku z operacji. 

19. Przychody z lokat obejmuj¹ w szczególnoœci: 

• dywidendy i inne udzia³y w zyskach, 

• przychody odsetkowe, 

• dodatnie saldo ró¿nic kursowych powsta³e w zwi¹zku z wycen¹
œrodków pieniê¿nych, nale¿noœci oraz zobowi¹zañ w walutach
obcych. 

Przychody odsetkowe od d³u¿nych papierów wartoœciowych, wy-
cenianych w wartoœci godziwej, nalicza siê zgodnie z zasadami
ustalonymi dla tych papierów wartoœciowych przez emitenta. 

Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza siê przy zasto-
sowaniu efektywnej stopy procentowej. 

20. Koszty operacyjne Funduszu obejmuj¹ w szczególnoœci: 

• wynagrodzenie Towarzystwa za zarz¹dzanie Funduszem, 

• koszty odsetkowe, 

• ujemne saldo ró¿nic kursowych powsta³e w zwi¹zku z wycen¹
œrodków pieniê¿nych, nale¿noœci oraz zobowi¹zañ w walutach
obcych. 

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarz¹dzanie Funduszem nalicza-
ne jest w ka¿dym dniu wyceny za ka¿dy dzieñ roku od wartoœci
aktywów netto Funduszu ustalonych w poprzednim dniu wyceny.
Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesiêcznych i p³atne jest
do 7 (siódmego) dnia roboczego nastêpnego miesi¹ca kalendarzo-
wego. 

Koszty odsetkowe z tytu³u kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych
przez Fundusz rozlicza siê w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej. 

21. Wartoœæ aktywów netto Funduszu ustalana jest w dniu wyceny
okreœlonym w statucie Funduszu. 

1.1.3. Zasady wyceny aktywów Funduszu

A. Zasady ogólne

1. Aktywa Funduszu wycenia siê, a zobowi¹zania Funduszu usta-
la siê wed³ug stanów odpowiednio aktywów Funduszu i jego
zobowi¹zañ oraz odpowiednio kursów, cen i wartoœci z godzi-
ny 23.00 w dniu wyceny. 

2. Aktywa Funduszu wycenia siê, a zobowi¹zania Funduszu usta-
la siê wed³ug wiarygodnie oszacowanej wartoœci godziwej.
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B. Wybór rynku g³ównego

1. W przypadku, gdy sk³adniki lokat Funduszu notowane s¹ na
wiêcej ni¿ jednym aktywnym rynku lub w wiêcej ni¿ jednym
systemie notowañ, Fundusz w porozumieniu z Depozytariu-
szem, z zachowaniem najwy¿szej starannoœci, dokonuje dla da-
nego sk³adnika lokat Funduszu wyboru rynku g³ównego lub
w³aœciwego systemu notowañ, który najlepiej spe³nia nastêpu-
j¹ce warunki: 

a) wolumen obrotów dla danego sk³adnika lokat Funduszu
w ci¹gu miesi¹ca kalendarzowego poprzedzaj¹cego miesi¹c,
w którym nastêpuje dzieñ wyceny wskazuje, ¿e dany aktyw-
ny rynek lub system notowañ w sposób sta³y i rzetelny okre-
œla wartoœæ rynkow¹ tego sk³adnika lokat Funduszu oraz 

b) mo¿liwoœæ dokonania przez Fundusz transakcji na danym
aktywnym rynku. 

C. Sk³adniki lokat Funduszu notowane na aktywnym rynku

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

Wed³ug ostatniego dostêpnego w momencie dokonywania wy-
ceny, o którym mowa w pkt. A1 powy¿ej kursu dostêpnego na
aktywnym rynku, przy czym je¿eli dany rynek wyznacza kurs
zamkniêcia lub inn¹ wartoœæ stanowi¹c¹ jego odpowiednik wy-
cena nastêpuje wed³ug tego kursu lub wartoœci. 

2. D³u¿ne papiery wartoœciowe notowane na aktywnym rynku

• D³u¿ne papiery wartoœciowe, dla których rynkiem g³ównym
jest WGPW – wed³ug ostatniego dostêpnego w momencie do-
konywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 kursu zam-
kniêcia. 

• D³u¿ne papiery wartoœciowe, dla których rynkiem g³ównym
jest MTS Poland (CeTO) – wed³ug ostatniego dostêpnego
w momencie dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1
kursu fixing, a w przypadku jego braku dla danego papieru
wartoœciowego wed³ug ostatniej ceny transakcyjnej og³oszo-
nej przez ten rynek. W przypadku braku transakcji w danym
dniu wycena odbywa siê na podstawie: 

a) Bloomberg Generic, a w przypadku jego braku dla dane-
go sk³adnika lokat Funduszu, 

b) Bloomberg Fair Value, a w przypadku jego braku dla da-
nego sk³adnika lokat Funduszu, 

c) Bondtrader Composite. 

W przypadku braku wskaŸników okreœlonych w lit. a) – c) dla
danego sk³adnika lokat Funduszu, na podstawie œredniej z cen
transakcji lub ofert kupna og³aszanych przez dwie instytucje
finansowe, maj¹ce wed³ug najlepszej wiedzy Funduszu naj-
wiêkszy udzia³ w obrocie danym walorem w miesi¹cu kalen-
darzowym poprzedzaj¹cym miesi¹c, w którym dokonywana
jest wycena. 

• D³u¿ne papiery wartoœciowe, dla których rynkiem g³ównym
jest inny aktywny rynek, w szczególnoœci d³u¿ne papiery
wartoœciowe notowane na rynkach zagranicznych – wed³ug
ostatniego dostêpnego w momencie dokonywania wyceny,
o którym mowa w pkt. A1 kursu, przy czym je¿eli dany ry-
nek wyznacza kurs zamkniêcia lub inn¹ wartoœæ stanowi¹c¹
jego odpowiednik wycena nastêpuje wed³ug tego kursu lub
wartoœci. W przypadku braku transakcji w danym dniu wy-
cena odbywa siê na podstawie: 

a) Bloomberg Generic, a w przypadku jego braku dla dane-
go sk³adnika lokat Funduszu, 

b) Bloomberg Fair Value, a w przypadku jego braku dla da-
nego sk³adnika lokat Funduszu, 

c) Bondtrader Composite. 

W przypadku braku wskaŸników okreœlonych w lit. a) – c) dla
danego sk³adnika lokat Funduszu, na podstawie œredniej z cen
transakcji lub ofert kupna og³aszanych przez dwie instytucje
finansowe, maj¹ce wed³ug najlepszej wiedzy Funduszu naj-
wiêkszy udzia³ w obrocie danym walorem w miesi¹cu kalen-
darzowym poprzedzaj¹cym miesi¹c, w którym dokonywana
jest wycena. 

• W przypadku, gdy ze wzglêdu na zbli¿aj¹cy siê termin wykupu
d³u¿nych papierów wartoœciowych nie jest mo¿liwe dokonanie
wyceny wed³ug zasad okreœlonych powy¿ej papiery te wycenia
siê metod¹ odpisu dyskonta lub amortyzacji premii powsta³ych
jako ró¿nica pomiêdzy cen¹ wykupu danego papieru wartoœcio-
wego a ostatni¹ wartoœci¹ godziw¹, po jakiej Fundusz wyceni³ da-
ny papier wartoœciowy wed³ug zasad okreœlonych powy¿ej. 

3. Kontrakty terminowe – wed³ug ostatniego dostêpnego w mo-
mencie dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 usta-
lonego na aktywnym rynku kursu okreœlaj¹cego stan rozliczeñ
Funduszu i instytucji rozliczeniowej. 

4. Pozosta³e sk³adniki lokat Funduszu – wed³ug ostatniego dostêpne-
go w momencie dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1
ustalonego na aktywnym rynku kursu, przy czym je¿eli dany ry-
nek wyznacza kurs zamkniêcia lub inn¹ wartoœæ stanowi¹c¹ jego
odpowiednik wycena nastêpuje wed³ug tego kursu lub wartoœci. 

5. Je¿eli w przypadku sk³adników lokat Funduszu, o których mo-
wa w pkt. 1 – 4 w opinii Funduszu ostatni dostêpny kurs nie
odzwierciedla ich wartoœci godziwej, wyceniane s¹ one tak jak-
by by³y sk³adnikami lokat Funduszu nienotowanymi na ak-
tywnym rynku na podstawie zasad okreœlonych przez Fun-
dusz, zaakceptowanych przez Depozytariusza, wed³ug wiary-
godnie ustalonej wartoœci godziwej na podstawie oszacowania
wartoœci sk³adnika lokat Funduszu za pomoc¹ powszechnie
uznanych metod estymacji. 

D. Sk³adniki lokat Funduszu nienotowane na aktywnym
rynku

1. D³u¿ne papiery wartoœciowe nienotowane na aktywnym rynku
wyceniane s¹ w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym w przypad-
ku przeszacowywania d³u¿nych papierów wartoœciowych wyce-
nianych wed³ug wartoœci godziwej, do wysokoœci skorygowanej ce-
ny nabycia – wartoœæ godziwa wynikaj¹ca z ksi¹g rachunkowych
stanowi, na dzieñ przeszacowania, nowo ustalon¹ skorygowan¹ ce-
nê nabycia. W przypadku, gdy data zawarcia transakcji nabycia
jest ró¿na od daty jej rozliczenia papier wartoœciowy ujmuje siê
w ksiêgach rachunkowych w cenie nabycia, a skorygowan¹ cenê
nabycia wylicza siê od dnia rozliczenia transakcji nabycia. 

2. Depozyty wyceniane s¹ w skorygowanej cenie nabycia, oszaco-
wanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

3. Papiery wartoœciowe nabyte przy zobowi¹zaniu siê drugiej stro-
ny do odkupu, wycenia siê, pocz¹wszy od dnia zawarcia umo-
wy kupna, metod¹ skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

4. Zobowi¹zania z tytu³u zbycia papierów wartoœciowych przy
zobowi¹zaniu siê Funduszu do odkupu, wycenia siê, pocz¹w-
szy od dnia zawarcia umowy sprzeda¿y, metod¹ skorygowa-
nej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej sto-
py procentowej. 

5. Kontrakty terminowe zawarte poza aktywnym rynkiem wyce-
nia siê wed³ug metody okreœlaj¹cej stan rozliczeñ Funduszu
i jego kontrahenta wynikaj¹cych z warunków umownych,
z uwzglêdnieniem zasad wyceny dla instrumentu bazowego
i terminu wykonania kontraktu. 

6. Jednostki uczestnictwa oraz tytu³y uczestnictwa nienotowane
na aktywnym rynku wycenia siê wed³ug ostatniej og³oszonej
przez dany fundusz lub w³aœciw¹ instytucjê wartoœci aktywów
netto funduszu na jednostkê lub tytu³ uczestnictwa skorygowa-
n¹ o ewentualne, znane Funduszowi zmiany wartoœci godzi-
wej, jakie wyst¹pi³y od momentu og³oszenia do dnia wyceny. 

7. Prawa poboru nienotowane na aktywnym rynku wycenia siê
wed³ug: 

• wartoœci teoretycznej praw poboru jako ró¿nicy miêdzy cen¹
akcji z ostatniego notowania z prawem poboru, a cen¹ od-
niesienia na pierwszym notowaniu akcji lub

• wartoœci bie¿¹cej prawa poboru uwzglêdniaj¹cej ró¿nicê miê-
dzy bie¿¹cym kursem rynkowym akcji spó³ki a cen¹ akcji no-
wej emisji oraz liczbê praw poboru potrzebnych do objêcia jed-
nej akcji nowej emisji, 

w zale¿noœci od tego, która z powy¿szych wartoœci jest ni¿sza. 
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8. Je¿eli akcje nienotowane na aktywnym rynku s¹ to¿same w pra-
wach do akcji notowanych na aktywnym rynku, wycenia siê je
wed³ug cen tych papierów wartoœciowych zgodnie z zasadami
okreœlonymi w pkt. C1. W przeciwnym wypadku akcje wyce-
nia siê w oparciu o ostatni¹ z cen, po jakiej nabywano akcje na
rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiêk-
szon¹ o wartoœæ godziw¹ prawa poboru niezbêdnego do ich
objêcia w dniu wygaœniêcia tego prawa, a w przypadku, gdy zo-
sta³y okreœlone ró¿ne ceny dla nabywców – w oparciu o œred-
ni¹ cenê nabycia, wa¿on¹ liczb¹ nabytych akcji, o ile cena ta
zosta³a podana do publicznej wiadomoœci, z uwzglêdnieniem
zmian wartoœci tych akcji, spowodowanych zdarzeniami maj¹-
cymi wp³yw na ich wartoœæ godziw¹. 

9. Je¿eli prawa do akcji nienotowane na aktywnym rynku s¹ to¿-
same w prawach do akcji notowanych na Aktywnym Rynku,
wycenia siê je wed³ug cen tych papierów wartoœciowych zgod-
nie z zasadami okreœlonymi w pkt. C1. W przeciwnym wypad-
ku prawa do akcji wycenia siê w oparciu o ostatni¹ z cen, po ja-
kiej nabywano je na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofer-
cie publicznej, powiêkszon¹ o wartoœæ godziw¹ prawa poboru
niezbêdnego do ich objêcia w dniu wygaœniêcia tego prawa. 

10. Pozosta³e sk³adniki lokat Funduszu nienotowane na aktywnym
rynku wyceniane s¹ na podstawie zasad okreœlonych przez
Fundusz, zaakceptowanych przez Depozytariusza, wed³ug wia-
rygodnie ustalonej wartoœci godziwej na podstawie oszacowa-
nia wartoœci sk³adnika lokat Funduszu za pomoc¹ powszech-
nie uznanych metod estymacji. 

E. Wycena aktywów i zobowi¹zañ Funduszu denominowa-
nych w walutach obcych

1. Aktywa i zobowi¹zania denominowane w walutach obcych
wycenia siê lub ustala w walucie, w której s¹ notowane na ak-
tywnym rynku, a w przypadku, gdy nie s¹ notowane na ak-
tywnym rynku – w walucie, w której s¹ denominowane. 

2. Aktywa i zobowi¹zania, o których mowa w pkt. 1 wykazuje
siê w z³otych polskich po przeliczeniu wed³ug ostatniego do-
stêpnego w momencie dokonywania wyceny, o którym mowa
w pkt. A1, œredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski. 

1.2. Zmiana rozporz¹dzenia w sprawie szczególnych zasad ra-
chunkowoœci funduszy inwestycyjnych

Rozporz¹dzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowoœci fun-
duszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 roku, nr 231, poz. 318 – „Rozpo-
rz¹dzenie”) zosta³o wprowadzone w dniu 8 paŸdziernika 2004 roku na
podstawie art. 81 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku
o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694, z póŸniejszymi
zmianami). Przepisy Rozporz¹dzenia uchyli³y przepisy rozporz¹dze-
nia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczegól-
nych zasad rachunkowoœci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149,
poz. 1670 – „Rozporz¹dzenie przed zmianami”). 

Par. 41 Rozporz¹dzenia pozwala³ funduszom inwestycyjnym utwo-
rzonym przed dniem 31 grudnia 2004 roku, które nie s¹ funduszami
z wydzielonymi subfunduszami, zastosowaæ przepisy Rozporz¹dzenia
przed zmianami do koñca roku obrotowego rozpoczynaj¹cego siê w ro-
ku 2004 i zgodnie z nimi sporz¹dziæ sprawozdanie finansowe. Fun-
dusz skorzysta³ z tego prawa i sporz¹dzi³ sprawozdanie finansowe za
okres zakoñczony dnia 31 grudnia 2004 roku na podstawie przepisów
Rozporz¹dzenia przed zmianami. 

Przepisy Rozporz¹dzenia zosta³y przez Fundusz zastosowane po raz
pierwszy przy sporz¹dzaniu sprawozdania finansowego rozpoczyna-
j¹cego siê w dniu 1 stycznia 2005 roku. 

Opis podstawowych zmian wprowadzonych przez przepisy Rozpo-
rz¹dzenia przedstawiono poni¿ej: 

a) Moment ujmowania transakcji nabycia lub zbycia papierów war-
toœciowych

Zgodnie z przepisami Rozporz¹dzenia przed zmianami nabycie lub
zbycie papierów wartoœciowych, bêd¹ce przedmiotem umowy za-
wartej przez Fundusz lub na rachunek Funduszu, nie objêtej syste-
mem gwarantuj¹cym prawid³owe wykonanie zobowi¹zañ, o którym
mowa w art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – Pra-
wo o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi (Dz. U. nr 49
poz. 447) ujmowane by³o w ksiêgach rachunkowych Funduszu

w dacie rozliczenia transakcji. Zgodnie z przepisami Rozporz¹dze-
nia nabycie albo zbycie sk³adników lokat przez Fundusz ujmuje siê
w ksiêgach rachunkowych Funduszu w dacie zawarcia umowy. 

b) Zasady ujmowania odsetek od d³u¿nych papierów wartoœciowych

Zgodnie z przepisami Rozporz¹dzenia przed zmianami w przy-
padku nabycia d³u¿nych papierów wartoœciowych z naliczanymi
odsetkami wartoœæ ustalon¹ w stosunku do ich wartoœci nominal-
nej i wartoœæ naliczonych odsetek ujmowane by³y w ksiêgach ra-
chunkowych odrêbnie, przy czym odsetki ujmowane by³y jako na-
le¿noœci. Zgodnie z przepisami Rozporz¹dzenia, w przypadku
d³u¿nych papierów wartoœciowych wycenianych w skorygowanej
cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej nabyte naliczone odsetki ujmowane s¹ ³¹cznie z war-
toœci¹ ustalon¹ w stosunku do ceny nominalnej. 

c) Zasady wyceny d³u¿nych papierów wartoœciowych nienotowa-
nych na aktywnym rynku

Zgodnie z przepisami Rozporz¹dzenia przed zmianami d³u¿ne pa-
piery wartoœciowe nienotowane na aktywnym rynku, dla których
nie jest mo¿liwe sta³e ustalanie wartoœci rynkowej wyceniane by-
³y wed³ug ceny nabycia z uwzglêdnieniem liniowego odpisu dys-
konta lub amortyzacji premii. Zgodnie z przepisami Rozporz¹dze-
nia takie papiery wartoœciowe wycenia siê w skorygowanej cenie
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procen-
towej. 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwe-
stycyjnych (Dz. U. z 2004 roku, nr 146, poz. 1546), Fundusz dokonywa³
wyceny swoich aktywów, ustala³ wartoœci swoich aktywów netto, usta-
la³ ceny zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz wartoœci swo-
ich aktywów netto na jednostkê uczestnictwa na wszystkie daty pre-
zentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym stosuj¹c zasady
wyceny i ujmowania aktywów obowi¹zuj¹ce w danym okresie spra-
wozdawczym. Wszystkie wp³aty na jednostki uczestnictwa oraz odku-
pienia jednostek uczestnictwa zosta³y przeliczone wed³ug zasad obo-
wi¹zuj¹cych w danym dniu, bêd¹cym dniem wyceny aktywów Fun-
duszu. 

Powy¿ej opisane zmiany s¹ zmianami zasad wyceny obowi¹zuj¹cymi
od dnia 1 stycznia 2005 roku i nie stanowi¹ podstawy do ponownego
ustalania powy¿szych wielkoœci przed dniem 1 stycznia 2005 roku. 

1.3. Metodologia wyliczania wskaŸników, o których mowa
w przepisach dotycz¹cych prospektu i skrótu prospektu

Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 13 wrze-
œnia 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwe-
stycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjne-
go otwartego, a tak¿e skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 205, poz. 2095)
Fundusz oblicza nastêpuj¹ce wskaŸniki: 

1.3.1. WskaŸnik Kosztów Ca³kowitych (WKC) 

WskaŸnik obliczany jest wed³ug wzoru: 

WKC = Kt / WANt

gdzie: 

WAN – oznacza œredni¹ Wartoœæ Aktywów Netto Funduszu,

K – oznacza koszty operacyjne Funduszu, o których mowa
w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowoœci
funduszy inwestycyjnych z wy³¹czeniem: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i op³at makler-
skich, podatków zwi¹zanych z nabyciem lub zbyciem
sk³adników portfela, 

2. odsetek z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek lub kredytów, 

3. œwiadczeñ wynikaj¹cych z realizacji umów, których przed-
miotem s¹ instrumenty pochodne, 

4. op³at zwi¹zanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek
Uczestnictwa lub innych op³at ponoszonych bezpoœred-
nio przez Uczestnika, 

5. wartoœci œwiadczeñ dodatkowych, 

t –  okres, za który przedstawiono dane. 
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1.3.2. WskaŸnik Stopy Obrotu Portfela (SOP)

WskaŸnik obliczany jest wed³ug wzoru: 

SOP = [(T1 – T2)t / WANt] × 100%

gdzie: 

T1 – oznacza ca³kowit¹ wartoœæ wszystkich dokonanych przez
Fundusz transakcji nabycia i zbycia papierów wartoœciowych,
instrumentów rynku pieniê¿nego lub tytu³ów uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach zbiorowego in-
westowania, 

T2 – oznacza ca³kowit¹ wartoœæ zbytych i odkupionych jednostek
uczestnictwa Funduszu, 

WAN – oznacza œredni¹ Wartoœæ Aktywów Netto Funduszu, 

t – oznacza okres, za który przedstawione s¹ dane. 

2. NALE¯NOŒCI FUNDUSZU
(w tysi¹cach z³otych) 30 czerwca 31 grudnia

2005 roku 2004 roku
Z tytu³u zbytych aktywów 403,37 135,19
Z tytu³u instrumentów pochodnych – –
Z tytu³u zbytych jednostek uczestnictwa 180,17 65,12
Z tytu³u dywidend 61,92 –
Z tytu³u odsetek 0,18 0,49
Z tytu³u posiadanych nieruchomoœci,

w tym czynszów – –
Z tytu³u udzielonych po¿yczek – –
Pozosta³e nale¿noœci 3 540,00 840,00
Razem nale¿noœci Funduszu 4 185,64 1 040,80

3. ZOBOWI¥ZANIA FUNDUSZU
(w tysi¹cach z³otych) 30 czerwca 31 grudnia

2005 roku 2004 roku
Z tytu³u nabytych aktywów 410,38 291,73
Z tytu³u transakcji przy zobowi¹zaniu siê

Funduszu do odkupu – –
Z tytu³u instrumentów pochodnych – –
Z tytu³u wp³at na jednostki uczestnictwa 22,99 512,90
Z tytu³u odkupionych jednostek uczestnictwa 306,17 241,00
Z tytu³u wyp³aty dochodów Funduszu – –
Z tytu³u krótkoterminowych

po¿yczek i kredytów – –
Z tytu³u d³ugoterminowych

po¿yczek i kredytów – –
Z tytu³u gwarancji lub porêczeñ – –
Z tytu³u rezerw 66,17 32,11
Pozosta³e zobowi¹zania 5,65 1,51
Razem zobowi¹zania Funduszu 818,36 1 079,25

4. ŒRODKI PIENIÊ¯NE I ICH EKWIWALENTY
(w tysi¹cach z³otych) 30 czerwca 31 grudnia

2005 roku 2004 roku
Œrodki pieniê¿ne denominowane

w z³otych polskich 1 385,27 3 343,89
– Deutsche Bank Polska SA 1 385,27 –
– ABN AMRO Bank (Polska) SA – 3 343,89

Œrodki pieniê¿ne denominowane
w walutach obcych – –

Œrodki pieniê¿ne, razem 1 385,27 3 343,89
Œredni w okresie sprawozdawczym

stan œrodków pieniê¿nych utrzymywanych
w celu zaspokojenia bie¿¹cych
zobowi¹zañ Funduszu 3 520,66 2 377,48

5. RYZYKA
5.1. Poziom obci¹¿enia aktywów i zobowi¹zañ Funduszu ryzy-

kiem stopy procentowej

5.1.1. Aktywa i zobowi¹zania Funduszu obci¹¿one ryzykiem
wartoœci godziwej wynikaj¹cym ze stopy procentowej

Na ryzyko zmiany wartoœci godziwej zwi¹zane z wahaniami stopy pro-
centowej nara¿one s¹ przede wszystkim d³u¿ne papiery wartoœciowe

oraz instrumenty rynku pieniê¿nego o sta³ym oprocentowaniu i zero-
kuponowe, których wartoœæ w aktywach Funduszu na dzieñ
30 czerwca 2005 roku wynosi³a 18 228,52 tysiêcy z³otych, co stanowi
56,29 proc. aktywów Funduszu (na dzieñ 31 grudnia 2004 roku
10 353,11 tysiêcy z³otych, co stanowi³o 57,46 proc. aktywów Funduszu). 

Na dzieñ 30 czerwca 2005 roku oraz na dzieñ 31 grudnia 2004 roku
zobowi¹zania Funduszu nie by³y obci¹¿one ryzykiem zmiany warto-
œci godziwej wynikaj¹cym ze stopy procentowej. 

5.1.2. Aktywa i zobowi¹zania Funduszu obci¹¿one ryzykiem
przep³ywów œrodków pieniê¿nych wynikaj¹cym ze stopy
procentowej

Na dzieñ 30 czerwca 2005 roku oraz na dzieñ 31 grudnia 2004 roku
aktywa Funduszu nie by³y obci¹¿one ryzykiem przep³ywów pieniê¿-
nych wynikaj¹cym ze stopy procentowej. 

Na dzieñ 30 czerwca 2005 roku oraz na dzieñ 31 grudnia 2004 roku
zobowi¹zania Funduszu nie by³y obci¹¿one ryzykiem przep³ywów
pieniê¿nych wynikaj¹cym ze stopy procentowej. 

5.2. Poziom obci¹¿enia aktywów i zobowi¹zañ Funduszu ryzy-
kiem kredytowym

5.2.1. Maksymalne obci¹¿enie ryzykiem kredytowym

Zgodnie z zasadami polityki inwestycyjnej okreœlonymi w statucie
Fundusz lokuje aktywa g³ównie w d³u¿ne papiery wartoœciowe i instru-
menty rynku pieniê¿nego oraz w akcje. W okresie sprawozdawczym
oraz w roku 2004 Fundusz lokowa³ aktywa wy³¹cznie w papiery war-
toœciowe dopuszczone do publicznego obrotu. 

Na dzieñ 30 czerwca 2005 roku oraz 31 grudnia 2004 roku struktura ak-
tywów Funduszu przedstawia siê nastêpuj¹co: 

(w tysi¹cach z³otych) 30 czerwca 31 grudnia
2005 roku 2004 roku

Akcje 8 583,25 3 280,37
D³u¿ne papiery wartoœciowe lub

instrumenty rynku pieniê¿nego
emitowane przez Skarb Pañstwa
(z odsetkami) 18 228,52 10 353,11

Nale¿noœci z tytu³u zbytych aktywów 403,37 135,19
Dywidendy 61,92 -
Przedp³aty na zakup papierów

wartoœciowych 3 540,00 840,00
Œrodki pieniê¿ne na rachunkach

bankowych w bankach krajowych 1 385,27 3 343,89
Odsetki nale¿ne od œrodków na

rachunkach bankowych 0,18 0,49
Nale¿noœci od innych funduszy

inwestycyjnych zarz¹dzanych przez
Towarzystwo z tytu³u zbytych jednostek
uczestnictwa 180,17 65,12

Razem aktywa Funduszu 32 382,68 18 018,17

5.2.2. Wskazanie przypadków znacz¹cej koncentracji ryzyka kre-
dytowego w poszczególnych kategoriach lokat

Fundusz mo¿e lokowaæ powy¿ej 35 proc. wartoœci aktywów Funduszu
wy³¹cznie w papiery wartoœciowe emitowane, porêczone lub gwaran-
towane przez Skarb Pañstwa lub Narodowy Bank Polski. W takim
przypadku Fundusz jest obowi¹zany dokonywaæ lokat w papiery war-
toœciowe co najmniej 6 ró¿nych emisji jednego emitenta z tym, ¿e war-
toœæ lokat w papiery wartoœciowe jednej emisji nie mo¿e przekroczyæ
30 proc. wartoœci Aktywów Funduszu. 

Na dzieñ 30 czerwca 2005 roku oraz na dzieñ 31 grudnia 2004 roku
udzia³ lokat w d³u¿ne papiery wartoœciowe emitowane przez Skarb
Pañstwa wraz z odsetkami nale¿nymi wynosi³ odpowiednio 56,29 proc.
i 57,44 proc. aktywów Funduszu. 

5.3. Poziom obci¹¿enia aktywów i zobowi¹zañ Funduszu ryzy-
kiem walutowym

Aktywa i pasywa Funduszu s¹ wyra¿one wy³¹cznie w z³otych pol-
skich. W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2004 Fun-
dusz nie dokonywa³ transakcji w walutach obcych.
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6. INSTRUMENTY POCHODNE
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2004 Fundusz nie za-
wiera³ transakcji, których przedmiotem by³y instrumenty pochodne. 

7. TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI¥ZANIU SIÊ FUNDU-
SZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU

7.1. Transakcje przy zobowi¹zaniu siê drugiej strony do odkupu

W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2004 Fundusz nie za-
wiera³ transakcji przy zobowi¹zaniu siê drugiej strony do odkupu. 

7.2. Transakcje przy zobowi¹zaniu siê Funduszu do odkupu

W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2004 Fundusz nie za-
wiera³ transakcji przy zobowi¹zaniu siê Funduszu do odkupu. 

7.3. Nale¿noœci z tytu³u papierów wartoœciowych po¿yczonych
od Funduszu w trybie przepisów rozporz¹dzenia o po¿ycz-
kach papierów wartoœciowych

W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2004 Fundusz nie za-
wiera³ transakcji w trybie przepisów rozporz¹dzenia o po¿yczkach papierów
wartoœciowych. 

7.4. Zobowi¹zania z tytu³u papierów wartoœciowych po¿yczo-
nych przez Fundusz w trybie przepisów rozporz¹dzenia
o po¿yczkach papierów wartoœciowych

W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2004 Fundusz nie za-
wiera³ transakcji w trybie przepisów rozporz¹dzenia o po¿yczkach papierów
wartoœciowych. 

8. KREDYTY I PO¯YCZKI
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2004 Fundusz nie za-
ci¹ga³ ¿adnych kredytów i po¿yczek. 

9. WALUTY I RÓ¯NICE KURSOWE
Aktywa i pasywa Funduszu s¹ wyra¿one wy³¹cznie w z³otych polskich.
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2004 Fundusz nie do-
konywa³ transakcji w walutach obcych. 

10. DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
10.1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

(w tysi¹cach z³otych) 1.01-30.06 6.10-31.12
2005 roku 2004 roku

Sk³adniki lokat notowane
na aktywnym rynku, w tym: 408,50 152,17

Papiery wartoœciowe udzia³owe 408,50 152,17
D³u¿ne papiery wartoœciowe

odsetkowe – –
D³u¿ne papiery wartoœciowe

dyskontowe – –
Jednostki i tytu³y uczestnictwa – –
Inne – –

Sk³adniki lokat nienotowane
na aktywnym rynku, w tym: 3,45 –

Papiery wartoœciowe udzia³owe – –
D³u¿ne papiery wartoœciowe

odsetkowe – –
D³u¿ne papiery wartoœciowe

dyskontowe 3,45 –
Jednostki i tytu³y uczestnictwa – –
Inne – –
Razem 411,95 152,17

10.2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyce-
ny aktywów

(w tysi¹cach z³otych) 1.01-30.06 6.10-31.12
2005 roku 2004 roku

Sk³adniki lokat notowane
na aktywnym rynku, w tym: 205,32 (90,38)
Papiery wartoœciowe udzia³owe 205,32 (90,38) 
D³u¿ne papiery wartoœciowe

odsetkowe – –
D³u¿ne papiery wartoœciowe

dyskontowe – –
Jednostki i tytu³y uczestnictwa – –
Inne – –
Sk³adniki lokat nienotowane

na aktywnym rynku, w tym: – –
Papiery wartoœciowe udzia³owe – –
D³u¿ne papiery wartoœciowe

odsetkowe – –
D³u¿ne papiery wartoœciowe

dyskontowe – –
Jednostki i tytu³y uczestnictwa – –
Inne – –
Razem 205,32 (90,38) 

Wszelkie dochody Funduszu powiêkszaj¹ wartoœæ aktywów netto Fundu-
szu. Fundusz nie wyp³aca kwot stanowi¹cych dochody Funduszu bez od-
kupywania Jednostek Uczestnictwa. 

11. KOSZTY FUNDUSZU
11.1. Koszty Funduszu pokrywane przez Towarzystwo

Zgodnie ze statutem Funduszu Towarzystwo pokrywa bezpoœrednio
ze œrodków w³asnych wszelkie koszty i wydatki zwi¹zane z dzia³alno-
œci¹ Funduszu, za wyj¹tkiem: 

a) prowizji i op³at za przechowywanie papierów wartoœciowych oraz
otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, 

b) prowizji i op³at zwi¹zanych z transakcjami kupna i sprzeda¿y pa-
pierów wartoœciowych i praw maj¹tkowych, 

c) op³at, prowizji i kosztów zwi¹zanych z obs³ug¹ i sp³at¹ zaci¹gniê-
tych przez Fundusz po¿yczek i kredytów bankowych, 

d) podatków, taks notarialnych, op³at s¹dowych i innych op³at wyma-
ganych przez organy pañstwowe i samorz¹dowe, w tym op³at za
zezwolenia i rejestracyjnych. 

St¹d te¿ wszelkie pozosta³e koszty, w tym zw³aszcza: 

a) wynagrodzenie depozytariusza za wycenê i przechowywanie ak-
tywów Funduszu,

b) op³aty dla agenta obs³uguj¹cego oraz koszty pokrywane na podsta-
wie umowy o œwiadczenie us³ug agenta obs³uguj¹cego,

c) koszty zwi¹zane z prowadzeniem ksi¹g rachunkowych i badaniem
ksi¹g Funduszu,

d) koszty doradztwa prawnego, podatkowego i innych us³ug,

e) koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania,
druku i dystrybucji materia³ów informacyjnych i og³oszeñ,

nie obci¹¿aj¹ Funduszu i nie s¹ prezentowane w niniejszym sprawoz-
daniu finansowym. 

11.2. Wynagrodzenie Towarzystwa

Za zarz¹dzanie Funduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Fundu-
szu wynagrodzenie w wysokoœci 2,5 proc. w skali roku naliczone od
œredniej rocznej Wartoœci Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie
Towarzystwa nie zawiera czêœci zmiennej, uzale¿nionej od wyników
Funduszu. 

W okresie sprawozdawczym Fundusz poniós³ 370,96 tys. z³otych kosz-
tów z tytu³u wynagrodzenia Towarzystwa za zarz¹dzanie Funduszem. 

W okresie od 6 paŸdziernika do 31 grudnia 2004 roku Fundusz po-
niós³ 54,44 tys. z³otych kosztów z tytu³u wynagrodzenia Towarzystwa
za zarz¹dzanie Funduszem.
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12. DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH
UCZESTNICTWA

30.06.2005 31.12.2005
Wartoœæ aktywów netto
Funduszu w tys. z³ 31 564,32 16 938,92
Wartoœæ aktywów netto
na jednostkê uczestnictwa w z³ 105,95 101,75

VII. INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje o znacz¹cych zdarzeniach dotycz¹cych lat ubieg³ych, ujê-
tych w sprawozdaniu finansowym za bie¿¹cy okres sprawozdawczy

Do dnia sporz¹dzenia sprawozdania finansowego nie wyst¹pi³y znacz¹-
ce zdarzenia dotycz¹ce lat ubieg³ych, które wymaga³yby ujêcia w spra-
wozdaniu finansowym. 

2. Informacje o znacz¹cych zdarzeniach, jakie nast¹pi³y po dniu bilanso-
wym, a nieuwzglêdnionych w sprawozdaniu finansowym

Po dniu bilansowym, do dnia sporz¹dzenia sprawozdania finansowego,
nie wyst¹pi³y zdarzenia, które wymaga³yby uwzglêdnienia w sprawoz-
daniu finansowym. 

3. Zestawienie oraz objaœnienie ró¿nic pomiêdzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych
a uprzednio sporz¹dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami fi-
nansowymi

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane porównywalne. Dane te
zosta³y przekszta³cone w stosunku do zatwierdzonego sprawozdania fi-
nansowego za rok koñcz¹cy siê dnia 31 grudnia 2004 roku w sposób za-
pewniaj¹cy ich porównywalnoœæ przez zastosowanie jednolitych zasad (po-
lityki) rachunkowoœci zgodnych z zasadami (polityk¹) rachunkowoœci
stosowanymi przez Fundusz przy sporz¹dzaniu niniejszego sprawozda-
nia finansowego za okres koñcz¹cy siê dnia 30 czerwca 2005 roku. 

Sprawozdanie finansowe za rok koñcz¹cy siê dnia 31 grudnia 2004 roku
zosta³o przygotowane zgodnie z przepisami Rozporz¹dzenia przed zmia-
nami, obowi¹zuj¹cymi na dzieñ 31 grudnia 2004 roku. 

Opis zmian wprowadzonych do sprawozdania finansowego za okres
6 miesiêcy zakoñczony dnia 30 czerwca 2005 roku w zwi¹zku z wejœciem
w ¿ycie Rozporz¹dzenia przedstawiono w pkt. 1.2 Not objaœniaj¹cych do
niniejszego sprawozdania finansowego.

Porównanie sposobu prezentacji wybranych pozycji bilansu w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2004
roku do sprawozdania finansowego Funduszu za okres pó³ roku zakoñczony dnia 30 czerwca 2005 roku: 

Porównanie sposobu prezentacji wybranych pozycji rachunku wyniku z operacji w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok zakoñczony dnia
31 grudnia 2004 roku do sprawozdania finansowego Funduszu za okres pó³ roku zakoñczony dnia 30 czerwca 2005 roku:

Wybrane pozycje rachunku 
wyniku z operacji w sprawozdaniu 
finansowym za rok 
zakoñczony 31 grudnia 2004 r. 

Wybrane pozycje rachunku 
wyniku z operacji w sprawozdaniu
finansowym za okres 
zakoñczony 
30 czerwca 2005 r.

Zatwierdzone 
sprawozdanie 

finansowe za rok 
zakoñczony 

31 grudnia 2004 r. 
(tys. z³)

Sprawozdanie 
finansowe za okres 

zakoñczony dnia 
31 grudnia 2004 r. 

prezentowane jako 
dane porównawcze 

(tys. z³)

Ró¿nica 
(tys. z³) 

I. Przychody z lokat I. Przychody z lokat 127,89 127,89 –

I. 2. Odsetki I. 2. Przychody odsetkowe 41,03 127,89 86,86

I. 3 Odpis dyskonta Brak 86,86 – (86,86) 

Wybrane pozycje bilansu 
w sprawozdaniu 
finansowym za rok 
zakoñczony 31 grudnia 2004 r. 

Wybrane pozycje bilansu 
w sprawozdaniu 
finansowym za okres 
zakoñczony 
30 czerwca 2005 r.

Zatwierdzone 
sprawozdanie 

finansowe za rok 
zakoñczony 

31 grudnia 2004 r. 
(tys. z³)

Sprawozdanie 
finansowe za okres 

zakoñczony dnia 
31 grudnia 2004 r. 

prezentowane jako 
dane porównawcze 

(tys. z³)

Ró¿nica  
(tys. z³)

I. Aktywa I. Aktywa 18 018,17 18 018,17 –

I. 1. Lokaty brak 13 633,48 – (13 633,48) 

I. 1.4. Papiery wartoœciowe brak 13 633,48 – (13 633,48) 

I. 1.4.1. Papiery wartoœciowe udzia³owe brak 3 280,37 – (3 280,37) 

I. 1.4.3 Papiery wartoœciowe dyskontowe brak 10 353,11 – (10 353,11) 

brak I. 4. Sk³adniki lokat notowane na
aktywnym rynku

– 3 280,37 3280,37

brak I. 4.1. Papiery wartoœciowe
udzia³owe

– 3 280,37 3280,37

brak I. 5. Sk³adniki lokat nienotowane 
na aktywnym rynku

10 353,11 – 10353,11

brak I. 5.3. D³u¿ne papiery wartoœciowe 
dyskontowe

10 353,11 – 10353,11
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4. Dokonane korekty b³êdów podstawowych, ich przyczyny, tytu³y oraz
wp³yw wywo³anych tym skutków finansowych na sytuacjê maj¹tko-
w¹ i finansow¹, p³ynnoœæ oraz wynik z operacji i rentownoœæ Funduszu

W okresie sprawozdawczym b³êdy podstawowe nie wyst¹pi³y. 

5. Inne informacje, ni¿ wskazane powy¿ej, które w istotny sposób mo-
g³yby wp³yn¹æ na ocenê sytuacji maj¹tkowej, finansowej oraz wyni-
ku z operacji Funduszu

W okresie sprawozdawczym nie wyst¹pi³y zdarzenia, inne ni¿ ujaw-
nione w sprawozdaniu finansowym, które w istotny sposób mog³yby
wp³yn¹æ na ocenê sytuacji maj¹tkowej, finansowej oraz wyniku z ope-
racji Funduszu.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2005 r.

Marek Przybylski Jacek Koronkiewicz
prezes Zarz¹du wiceprezes Zarz¹du

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2005 r.

Deutsche Bank Polska SA

OŒWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzia³aj¹c stosownie do dyspozycji § 37 pkt. 1) rozporz¹dzenia Ministra
Finansów z dnia 8 paŸdziernika 2004 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowoœci funduszy inwestycyjnych, Deutsche Bank Polska SA jako
Depozytariusz dla Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Ochrony Kapita³u Plus (zwanego dalej Funduszem) oœwiadcza, ¿e dane
dotycz¹ce stanów aktywów zapisanych na rachunkach pieniê¿nych
i rachunkach papierów wartoœciowych, jak te¿ po¿ytków z nich
wynikaj¹cych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu za
okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. s¹ zgodne ze stanem faktycznym.

Piotr Zaczek Bart³omiej Polewczyk
Prokurent Pe³nomocnik

Commercial Union Polska
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

ul Prosta 70; 00-838 Warszawa
infolinia: 0-801 888 444, (22) 557 49 04

e-mail: tfi@cu.com.pl, http://www.cu.com.pl


