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Raport niezaleinego bieglego rewidenta z przegl4du pol4czonego sprawozdania finansowego
za okres szeSciu miesiçcy zakoúczony dnia 30 czerwc 2009 roku

DIa Rady Nadzorczej Superfund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

l.

PrzeprowadziliSmy przeglqd zalqczonego pol4czonego sprawozdania finansowego za okres
szeéciu miesiçcy zakoírczony dnia 30 czerwca 2009 roku Superfund Specjalistycznego
Funduszu lnwestycyjnego Otwartego (,,Fundusz") z siedzib4 w Warszawie, pl. Trzech
KrzyQ I 8, obejmujecego:

.
.
.

wprowadzenie do potqczonego sprawozdania finansowego,
poleczone zestawienie lokat na dzieñ 30 czerwca 2009 roku w kwocie 44.641tysiçcy zlotych,
poleczony bilans sporzqdzony na dzieí 30 czerwca 2009 roku, który wykazuje aktywa netto

w kwocie 49.178 tysiçcy z\otych,

.

poleczony rachunek wyniku z operacji za okres szeéciu miesiçcy zakoriczony dnia
30czerwca 2009 roku, wykazuj4cy ujemny wynik zoperacji w kwocie 13.762 tysi4ce
zloWch. oraz

.

pol4czone zestawienie zmian w aktywach netto za okres szeéciu miesiçcy zakoúczony dnia
30 czerwca 2009 roku, wykazuj4ce zmniejszenie stanu aktywów netto o kwotç 11.429 tysiçcy
zhotych

(,,zal4czone pol4czo ne

sp

rawozdan ie finans owe").

2.

ZarzetelnoSó, prawidlowoSó i jasnoíé zalqczonego pol4czonego sprawozÃania finansowego, jak
równie2 za prawidlowoéó ksi4g rachunkowych wchodzqcych w sklad Funduszu subfunduszy:
Superfund A, Superfund B, Superfund C, Superfund Absolute Return, Superfund GoldFuture,
Superfund PþnnoSciowy (,,Subfundusze") odpowiada Zarz4d Superfund Towarrystwa
Funduszy lnwestycyjnych S.A. (,,Towarrystwo"), towarrystwa fundus4y inwestycyjnych
zarz4dzajqcego Funduszem i reprezentuj4cego Fundusz. Nasrym zadaniem bylo wydanie, na
podstawie przegl4du zal4czonego pol4czonego sprawozdania finansowego, raporhr zprzegl1du.

3.

Przegl4d przeprowadzili$my stosownie do obowi4Tuj4cych w Polsce przepisów pÍawa otaz
norm wykonywania zawodu bieglego rewidenta wydanych przez Krajow4 Radç Biegþch
Rewidentów (,,Normy"). Normy nakladaj4 na nas obowiq¿ek zaplanowania i przeprowadzenia
przeglqdu w taki sposób, aby uryskaó umiarkowanq pewnoéó, 2e sprawozdanie finansowe nie
zawiera istotnych nieprawidlowoSci. Przegl4du dokonaliémy glównie drog4 analiry danych
finansowych, wgl4du w ksiçgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od
kierownictwa. oraz personelu Towarzystwa. Zakres i metoda przegl4du sprawozdania
finansowego istotnie róimiqsiç od badaú lei4cyeh u podstaw opinii wydawanej o rzetelno$ci,
prawidlowo6ci i jasnoSci sprawozdania finansowego. Przegl4d daje mniej pewno6ci niZ badanie.
Nie przeprowadzili$my badania zal4czonego pol4czonego sprawozdania finansowego, w
zwi4zkuzczym nie wydajemy opinii zbadania.
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&YauNG

Przeprowadzony przez nas przegl4d nie wykazal potrzeby dokonania istotnych zmian
w zalqczonym pol4czonym sprawozdanìu finansowym, aby przedstawialo ono prawidlowo,
rzetelnie ijasno we wszystkich istotnych aspektach sytuacjç maj4tkow4 i finansowq Funduszu
na dzieñ 30 czerwca 2009 roku oraz jego wynik z operacji za okres szeóciu miesiçcy
zakonczony dnia 30 czerwca 2009 roku zgodnie z zasadami rachunkowo5ci okreélonymi
wustawie z dnia 29wrzeénia 1994 roku orachunkowoéci i odpowiednio wydanymi na jej
podstawie przepisami.

5.

Do

zalqczonego pol4czonego sprawozdania finansowego dol4czono oéwiadczenie

deporytariu sza or az j

edn

ostkowe sprawozdan ia fi nan sowe S ubfu nduszy.
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POT"4,CZONE SPRAIVOZDANIE FINANSOWE

SUPERFUND SPECJALISTYCZI{Y FI.'NDUSZ INWESTYCYJI{Y OTWARTY

ZA OKRES OD DNIA r STYCZNIA

2OO9

ROKU DO DNIA 30 CZER}VCA

2OO9

ROKU

,Ü

WPROWADZENIE DO POLACZONEGO SPRA\ryOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU

1. Nazwa funduszu

Superfund Specjali$yczny Fundusz Inwestycyjny Onrarty (,,Fundusz", ,,Superfund SFIO") jest
specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

Superfund A
Subfundusz zostal utworzony \r/ dniu 5 grudnia 2005 roku. Subfundusz zostal utworzony na czas
nieokreSlony.

Superfund B
Subfundusz zostal utworzony

w dniu 5 grudnia 2005 roku.

Subfundusz zostal utworzony na czas

w dniu 5 grudnia 2005 roku.

Subfilndusz zosta'l utworzony na czâs

nieokreÉlony.

Superfund C
Subfr¡ndusz zostal utworzony
nieokre6lony,

Superfund Absolute Return (dawniej Superfund Alternafyw¡y

MAÐ

Subfundusz zostal uruchomiony w dniu 27 wrzeénia 2007 roku. Subfundusz zostal utworzony na czas
nieolcreélony, Subfundusz dziala pod nowâ nazwtu od 28 grudnia 2008 r.

Superfund GoldFuture (dawniej Superfund Gold)
Subfundusz Uosial uruchomiony w dniu 27 wrzeÉnia 2007 roku. Subfr¡ndusz zostal ,utworzony na czas
nieokreslony. Subfundusz dziala pod nowa Razwtu od 28 grudhia 2008 r-

Superfund Pþnno5ciowy
SubfundUsz zoslal uruchomiony

w dniu 27 wrze$nia 2007 roku. Subfundusz zostal

utwlorzony na czas

nieokreÉlony.

Superfund SFIO zostal wpisany do rejestru funduszy po'd numerem RF'I214.

Fundusz zosial zarejestrowåny dniu

5

grudnia 2005 roku. Fundusz zostal utworzony na

czas

nieokreÉlönySubfundusze utworugne w ramaÇh Funduszu nie zb¡.rvajq.iednostek uczestnichva róZnyêh kategorii (rv
poszczególnych Subfunduszåch ofeiro\¡rÀne sqje-dnostki uczestnicrwa fylko jednej kategorii).

fowerrystwo Funilusry Ihwestycyjnycb
Superñ¡nd Specjalistyczny Fundusz Inruestycyjnl OtwaLV jest zarz4dz^ny !ne.1 _Superfund
Toïarøystwo'nun¿us¡ry Inwestycyjnych SiA, z sie{¡ibq w Ìy'arszawie, przy pl. Trzech Krzyzy l8
(wBisane do r.ejestru przedsiçbìorców Krajbwego Rejestru SqdÒwégo poil numerem 0000234965),

2,,

zwane dalej Toùarzystrvem.

3. Depoz-ytariusz

Depoã4¿¡ir¡szem prowadzsçyin rêjestr aktywów Funduszu Superftrnd Sqecjaìistvczny _Fundusz
l¡westycyjny Otwafty ng poditawie umowy o piowadzenie rejestru. akt¡Vów Funduszu jest Deutsche
Bank Èolskà Spóika Akcyjna z siedziba w Warszawie przy Al. Annii Ludowej 26.
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4. Przeglqd sprawozdania fi nansowego

Sprawozdanie finansowe zostalo poddane przegl4dowi przez Ernst
siedzib4 w

Vy'arszawie Rondo ONZ

&

Young Audit Sp.

z o.o.

z

l.

5. Cel inwestycyjny Funduszu

l.

Cetem inwes¡ycy,jnym Subfunduszy jest wzrost wartoSci aktywów Subfunduszy

w

wyniktt

wzrostu wartoSci lokat.

2.

Realizacja celu inwestycyjnego Subft¡nduszu Superfund A odbywa siç poprzez inwestowanie do
100% swoich Aktywów w Quadriga AÆUR. Subñrndusz Superfund A mo2e takZe inwestorvaó
swoje Aktywa w Quadriga B/EUR Quadriga C/EUR oraz inne instrumenty finansowe
dozwolone ptzepisami prawa i postanowieniami Statutr¡ Funduszu,

i

3.

Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu Superfund B odbywa sip poprzez in\¡/estowanie do
100%o swoich Aktywów w Quadriga BÆUR. Subfundusz Superfund B mo2e tak¿e inwestowaó

swoje Aktywa

w

Quadriga AÆUR

i

Quadriga C/EUR oraz inne instrumenty ñnansowe

dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu.

4.

Subfundusz Superfund C rqalizuje polþkç inwestycyjn4 popÍLez inwestowanie do 100% swoich
Aktywów w Quadriga CÆUR. Subfundusz Superfund C mo2e takZe inwestowaé swoje Aktyrva
w Quadriga Á/EUR-| Quadriga B/EUR oraz inne instrumenty finanso,we dozrvqlone przepisami
prawa i postanowieniami Statutu.

5,

SubfuqduSzSuperfund Absolute Return realizuje nolitykç inwestycyjn4 poprzez inwestpwanie do

l007o swoich'akrywów w tytulJ uczestnictwa'subfundusz Superfund_A!1o]ry Return | funduszg inwestyóyjnego utrvorzonego i zarz4d:zalego pp:z -E¡NIAINVEST Hanseatische
Investment GmEH z siedzib-4w Hamburgu, Republika Federalna Niemiec

6,

Subfundusz Superfund GoldFuture re4tizuje poli¡ykç inwestyryjn4 poprzez_inwestowanie do
1007o swoich 4kty1vów \,/ tytu+y uczesfnictwa CtaSs Gold zbywlne przez Quadriga AfuSD.
ty'tuty
Subfundusz SUperfUna GoidFuture tT¡oee ponadto inwestowaé swoje akty¡a'a
uczestnictwa Cläss Gold zby¡y¿n¿ przez Quadriga B/LSD oraz inne instrumenty finansowe
dozwolone przepisami Þlawa i postanowieniami statutu'

*

7.

Subfu¡dusz Superfund PþnoÉciowy realizuje cel inwestyryjny poprzez inwestowanie do 100%
w jedno¡tki i tytuly ucz€stnictwã frrnduszy irtwestycyjnych, loku.iqcych swoje
swoich
"ktywOw
aktfnua p-"a" wsrystkìm w dfuZne papie,ry wa¡tosciowe or,az instr'umen$ rynku pieniçZnego.
SUbfundusz Supeifund PlynnoÉciowy, mole loko-Waó poSiadane ak-ty-wa równieZ w inne
instrumenty fr¡ànsowe dozwoto¡e przepisami prawa i postano\À,ieniami Statutu'

L

Fundusz nie gwarantuje osiqgniçcia celu inwestycyjnego Subfundus4y'

6. Zasady polityki inwestycyjnej Funduszu i kryteria doboru lokat

l.

y.lokuje swoje Aklpv¡ z zachowanie¡n
9*
okesJotrych dla funduszu inwes$ryjnego zamkniçtggo rv

Super,fund Specjalis¡yczny Fundusz In¡velrycVjnl

i ográniczeri inW"stv"yjnych
tynity uçeãsnictvva, papie¡y wãrtosciowe, økie jak o,bligacje,
za-iad

b.ony sþarbowe, bony pieniç2ne oraz
wierzyTel$oici wQlec o1éb
wyjqtkigm
z
wiet*4ytelnoéci;
wetit", tnstrurnenry'Rynkú Pieniç2nego,
pod
¿e sq zbywaliie
rrarunkiem,
pochodne
instrumenty
fizya7¡ych;,,waluty, niéwystandatyzowane

oraz depory¡y.

2,

Superfirnd A dokonuje lokat stosujqc nastçpujece zasady ich dywersyfìkaçji:

2.1. lokaty w lytuþ uczeshictwa - do I00% wartoSciAktywów Subfunduszu i nie mniej niù'10%
wartoScijego Aktywów,
2,2. lokaty w aktyrva inne niå papiery waftoÉgiowe dopuszczone do publ'icznego obrotu
lnstnrmenty Rynku PieniçZnego - co najmniej 80% wafiôSci Aktywów,
SUPERFLTN D SPECJALTSTYCZN

Y FUN DÙSZ INIVESTYCYJNY OTV/ARTY

ora¿

wartoéciowe, takie jak obligacje, bony skarbowe, bony pieniçZne oraz
Rynku Pieniç2nego, wierrytelnoÉci, z wyjqtkiem rvier4ytelnoSci rvobec
lnstrumenty
weksle,
depo4Éy moZe dokonywaó jedynie w okresach, rv których nie jest
fizycznych,
watuty,
osób

w papiery

2.3. lokaty

moZliwe dokonanie lokaty w þ4uþ uczestnictwa,

2.4, w zwi4zku z ograniczon4 plynnoSciq lokat w tytuþ uczestnictwa, Superfund A mo2e stale
utrzymywaó czeSó swoich Aklywów w lokatach, o których mo\rya w art, 8 ust.4 Statutu' w

celu zatezpieczenia zdolnoici do pþnnego regulowania bie2qcyoh zoborvi4zari Superfund A'
L4czna wartosé tego typu lokat, nie mozrc stanowió wiçcej ni? 30o/o wartoéci Aktywów
Superfund

A

.

2.5. lokaty w do waluty obce jednego pañstwa lub w euro nie mogq stanowié wiçcej niL
warto5ci Aktywórv SuPerfund A.

20o/o

2.ó. Superfund A mo2e zaciqgaé,wyl4cznie w bankach krajowych lub instytucjâch kredytorvych,
po,4czki i kredyty, o terminie iplaty do roku, w l4cmej wysokoéci nie przekracznjqcej l0%
Warto5ci Amyi¿l Netto Superfund A * chwili zawarciu uto*y po?ryczki lub kedytu
2.7. do portfela inwestycyjnego Superfund A nie mogq byé nabywane jednostki uczestnictwa
Zadnego innego Subfunduszu wydz-ielonego ì¡v ramach Funduszu'

2.g. Superfi.rnd A mo¿e dokonywaó lokat wyl4cznie za poórednictwem bankórv krajowych lub

*

ni"wyrtundaryzowane instrumenty pochodne wcelu o-graniczenia
ryzyka-t<ursoíego zwiqzanego z lo:katami subfunduszu, î q* lokâtary *"tytury
ucàistnictwa denãminowane w euro' w celu ograniczenia ryzyka kursorryego Superfund A
zawiera terminowe transakcje walutowe. lWar-toóé rgyka ko¡trahenta w odniesieniu do
jednego podmiotu z tftulu lãkat rv niewystandaryzowane instrumenty ppchodne nie mo2c
przel'racznê20% w¿rtoíci aktywów Superfirnd A
insiytucji kredytowych

\il tytuly uczestnictwa Quadriga A/EUR, Quadriga B/EUR,
przez
Quadriga Superfirnd Sicav'
Qu-adriga C/EUR emitowane

2.9, Superfund A

3,

lo-kuje swoje aktywa

Superfrrnd B dokonuje lokât slosujqc nasçpujqce zasady ich d¡rwersyfikacji:

3.1. lokaty w

tytuLty uczestnictwa -

do

1007¿

wartosciAþwów Subfunduszu i nie mniej ni2'10%

wartoúci jego Akt¡nryów'

,niå papie4y wartoóoioìile dopuszczone do publicznego obrolti oraZ
pieníçznãgo
. óo najmniej E0% ûa¡rosci Aktywów,
Insrrumenty Rynku
wafloóCiogc, talcje jak obligacje, bgny skarborve" bony pieniç2I're oÌ'tz

3.2. lo-katy

w akfywa inne

3.3. lotary

w papiery
tnstiuråty nynfu pieniizneiò,

*ierryt"ino$9i,.21vy.¡4ttrjem wjera¡llnoSci wobec
dokonywaó;iedynie w okresach, w których nie jest
¿epOqyfy
*O¿"
osób fi4ycznych, wäluty,
moZliwe dokonanie lokat¡l w t¡rtuty uczestnictwa.

:wekS-le,

B mo2e stale
3.4, w zwiçku z ograniczonq pþnno$ciq lokst w tytuty uczestnictwa, Superfund
4 Stafultt, w
I
I
w
art.
usl'
moïva
w
o
t<tgvill
lokatach,
Ài.tyr"o*
ut¡zfmy,waé czãs¿ swoictr
B'
superfund
zobowiazaú
b!e?a9yc!
regùlowania
pþnego
ilo
zdolnosci
lili r^:uezpi"czenla
Akty-wów
t-qcma *"rtoi¿ rego rypu lotai nie mi2e itanowié wiçcej niL 30% wârtoÉci
Sùperfund B.

obce jednego paústwa lub
wartoÉci Akfnvów SuPérfuÍrd B.

3.5. lokaty,

w waluty

w eurs hie

mogq stanowió wiçce.j niL 2o%

kredytowy-cft,
3.6. Superf,und B mo2e zaciqgaé,wyl4cznie w bankach krajorvych lu! inslyh¡çj¿ch
100/o
:i
wysokoÉci
w
lecznej
qlz¡\rlzajqcej
ao
ro.ku,
spùty
poiryczki t t"ãyqv. o t"ñin¡e
1ie

rù,¿ärtoÉcieLtywol N"tto Supeúund g w chwiti eawa¡cia umowy pozyczbi lub kredytu

jednostki uçzestnictwa
3,7.
- do portfela inwestycyjnego Superfund B nie mog4 btó nabywane
ã¿n.gô'innego tuún n¿uJ- wvdzielonego w ¡arnach Funduszu

SU

PERFI.JND

S
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3.8. Superfund B moZe dokonywaó lokat wylqcznie za po5rednictwem banków krajowych ltrb
instytucji kredyowych w niewystandaryzowane instrumenty pochodne w celu ograniczenia
ryzyka kursowego aviq3anego z lokatami subfünduszu, w tym lokatami w tytuly
uczestnictlva denominowane w euro. W celu ograniczenia ryzyka kursowego Superfund B
zawiera terminowe transakcje r¡/âluto\4/e. Wartoéé ryzyka kontrahenta w odniesieniu do
jednego podmiotu z tytufu lokat w niewystandaryzowane instrumenfy pochodne nie mo2e
przekraczaé 20% wartoéci aktywów Superfund B;

3.9. Superfund B lokuje swoje aktywa rv t¡rtuþ uczestnictwa Quadriga A/EUR, Quadriga B/EU
Quadriga C/EftR emitowane przez Quadriga Superfund Sicav.

4.

R,

Superfund C dokonuje lokat stosujqc nastçpujqce zasady ich dywersyfikacji:

4.1. lokaty w tytuly uczestnictwa - do 100% rvarto5ci Aktywów Subfunduszu i nie mniej niL70o/o
wartoÉcijego Aktywów,
4.2. lokaty

w

aktywa inne ni2 papiery warto5ciowe dopuszczone do publicæego obrotu omz

Instrumenty Rynku Pieniç2nego - co najm4iej

80%o

lvarto$ci ,-Aktyvyów,

papiery wartoiciowe, lakie jak obligacje, bony skarbowe, bony piBniçZne orÃz
weksle, Instrumenty Rynku Pjeniç2nego, wierzytelnoÉci, z wyj4tkiem wierzytelnoéci wobec
osób fizycznych, waluty, depo4yry - mo2e dokonywað jedynie w okresach, w których nie jest

4.3. lokaty

w

moZliwe dokonanie lokaty w tytt¡þ uczestnictwa.

4.4.

w 71ttiqzku

z ograniczon4 pþno$ciq lokat w t¡ttuty uezestnictwa, Superfund C. moZe stale
utrzymywaó czeÉó swoich aktyyów w lokatach, o których mowa w art.l4 ust:4 Statrrtu, w

celu za-bezpieczcnr'a zdolno3Ci do plynnego regulowania bieZ4cych zobowi4zari Superfund C.
l,4cma wattoS¿ tego typu lokat, nie mo2e stanowió wiçcej niL 30e1o wartoSci Aktywéw
Superfund C.
4.5. lokaty w do rvalufy obce jednego paústwa lub 'w euro nie mogq stanowió wiçcej niZ 20%
wañóSci Aktywów Superñrnd Cr

4.6.

4.:1.

w bank¡ch kryjorvych tub instytucjach kredyfowych,
pilry"zfi i l¡qdyty, o terminie splaty do roku, w t4cznej wysokoÉci nie przekraczaj4ce.j l0%
twa¡to$ci Aktywó; Netto SUpeifund C * ohwili zawarcia umowy po2yczki lub kredytu
do pogfela inlvestycyjncgo Superfund C nie mörg4 byó nabyWane jednostki uczestnictrva
S,uperfrrnd C mo¿e zaci4gaé, ryy-lçznie

zadnego innego subñ¡nduszu Wdzielonego w ramaeh Fundúszu.

4.8. Superfund C mo2e doko4ywaó lokat yyl4cznie za po5rednictwe.m banków krajowych lub
instytucji kredytoy¡rch w niewystandaryzowane instrumenW pochodne w celu ograniczenia
'kurro*gt zwiqzanego z lokaTami subfunduszu, w rym lökatarni ril
fyrylru

_tytuly

úciéstnicnua denãminowane w euro. W celu ogrriniczenia ryzyka k¡¡rsowego Superfrrnd C
zawiera terminowe transakcje walutowe. WartoSó ryzykà kontrahenta w odniesieniu do
jednego podmiotu z t¡ztulu lókat w niewyÇgndaryaowane instrumenty pochodne nie moZe
przeftJaczat.ZoelowartoéciaktywéwSuperfundC'

4.9. Sqperfünd C lokuje swoje aktyrva w tytuty uczestnictw¿ Quadriga A/EUR, Quadriga B/EUR
Quadriga CÆUR emitowane przez Quadfiga Súperfirnd Sicav.

Superfrrnd Absol¡¡te Return lokuje swoje aktywa

z

z4chowaniem zasad

i

ograniczeti

içtègo, w:
i nwestycyj nych okreÉ lonych d'la funduszu inwestycyjnego zamkn

1)

tf¡tuly uczestnictwá Superfund Absolute Return I,

2) PaPierY warlo3ciowe,
3) instrumenty rynku Pieniç?nego,
SUPERFTIN D SPECJAI-ISTY CANY FUNDU SZ INWESTYCY
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qr)

4)
5)
6)
7)
5,1

,

wierzytelnoéci, z wyj4tkiem wier4¡telnoSci wobec osób fizycznych,
waluty,
niewystandaryzour'ane instrumenty pochodne, pod warunkiem, 2e s4 zbywalne

,

depo4¡ty.

Lokaty Superfund Absolute Return w fyruly uczestnictwa Superf'und Absolute Return I bçdq
stanowié do 100% warto$cijego aktyrvórv inie mniej niL70% wartoécijego aktyvów.

5.2. Superñrnd Absolute Return lokuje co najmniej 80% wa¡toéci swoich akfywów w aktyrva inne
nil papiery rvartoéciowe dopuszczone do publicznego obrotu oraz instnrmenty rynku
pieniçZnego,

-

i

o których mo\À/a w pkt. 5 ppkt 2) 5) 7), Superfund Absolute Return mo2e
dokonywaó jedynie w okesach, w których nie jest mo2liwe dokonanie lokaty w instrumen¡'
wymienione w pkt. 5 ppkt l), w szczególnoSci w okresic miçdzy wplatq uczestn'ika do
Superftrnd Absolute Return, a dokonaniem lokafy w instrumenty wymienione w pkt. 5 ppkt
l) lub miçdzy zbyciem lokaty w instrumenty wymienione w pkt. 5 pkt l), a wyplatqSrodkór*'

5.3. Lokat,

uczestnikowi, Niezale2nie od postanowieñ zawafych

w

zdaniu poprzednim, Superfund

Absolute Return moZe sfale utr¿ynly¡vaé czeríó swoich aktywórv w lokatach, o których rnorva
w pkt. 5 pplrt 2), 3), 4) i 7), w celu zabezpieczenia zdolnoÉci do pþnnego regulowania
bçd4cych zobowiqzari Supøfund Absolute Return. Lqcnra wa¡1oéó lokat, ö których rnowa w
pkt. I ppkt 2) - 5) i 7), nie b"çdzie stanowió wiçoej ni?' 30% warto5ci aktywów Superfund
Absqlute Return.

5.4.

przypadku lokat, o których mowa w pkt. 5 ppkt 2).4), papiery wartoéciowe wyemitowane
przez jeden podmiot oraz wierzylelnoÉci wobec tego podmiotu nie mog4 stanowió lqcznie
wiçcej ni220Vo Warto$ci Superfund Absolute Retum.
Vr/

5.5, Zasad, o których molva w pkt. 5.4, nie stosujc siç do lokat w papiery wartoSciowe,
instrumenty rynku pieniçZnego lub wier4¡telno5ci emitowäner Þorqczone lub g-ruarantowane
pfzez:
a) Skarb Patistwa,
b) Narodotryy B-ank Polski,
c) pañstwo nale24ce do OECD,
d) miçdTynarod-owq inst-ytucjç finansorv4 której czlonkiem jest Rzec-zpospolita Polska lub co
najmniej jedno paústwo nalei4ce do OECD.

5.6. Lokaty, o których mowa w pkt. 5 ppkt 5), nie mogq stanolvió w,içcej nià 2ÙYo.waltoici
aktywów Supetfund Ab._solute Return w odniesieniu do waluty obcej jednego pâústwa lub
euro.

5.?. Superfund Absolute Relum utrzymuje wyl4cznie w zakresie niezþd1Vfn

do. z.aspgkojenia

zobowjq7aú Superftnd AbsOlute Retum çzçÉé swoich aktywów ha râchunkâch bânkowtch'

Deporyty bankowe w jedny-m banku krajoqym, bankl¡ zagranicznym Jub instytucji
f<reaytåwe¡ nie môg4 stanowi¿ wiçcej niz ãOYo wartoÉci akt¡wów SuperfUnd Absolute
Return.

5.8. Sup-erfund Absolute Retum ,moZe dokonywaó lokat wyl4cznie ia poSred¡ictwem banków
krajourych lub insgtúcji kredytopych w niewystandaryzowane instrumenty p"oohodne w celrt
ogránigzenia yyzyka kursowego zwiq¡anego z lokalami Subfunduszu, ut tyrn lokatami w

w êuro. T/ celu ograniczenia ryzyka kurcowego
terminowe transakcje walutowe. Superfund
bçdzie
zawieral
Sup"rfuna Absolute Retum

tytuly uczestn¡ctwa denominowane
Absolute Return

n

iè bçdzie eaj mowal krótkich

po,zy

cii wâl utolvych'

5.9. Bazç instrumentów pochodnych bçdqsanowié kursy walut obcych'

w

niewystandaryzoryane lnstn¡menty pochodne Superfund
Absolúte Return ustala ìilanoÉ ê, ryryka kontrahenta, fozumian4jako wqrJoÉé- ustalonego przez
Superfünd Absolute Return niezrealizorvanego rysku na transakcjach, których pr.zedmiotem

5.10. P¡ry

dokonywaniu lokat

SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FLINDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
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sq niewystandaryzorvane instrumenty pochodne. Prry ustalaniu niezrealizowanego zysktr nie
uwzglçdnia siç oplat bqdá Swiadczeti ponoszonych prry zawarciu transakcji. JeZeli Superfnnd

Absolute Return posiada otwaÍe pozycje w niewystandaryzowanych instrumentach
pochodnych z tytufu kilku transakcji z tym samym podmiotem, warto3é ryzyka kontrahenta
jest raryznaczana jako róZnica niezrealizowanych zysków i stat na wszystkich transakcjach.
ìWarto5ó ryryka kontrahenta w odniesieniu do jednego podmiotu z t¡ulu loltal rv
niervystandaryzowane instrumenty pochodne nie mogq przekraczaó 20% wañoéci aktywów
Superfund Absolute Return.

Poziom zaanga2owania w niewystandaryzowane insfumenty pochodne, rozumiany jako
suma wartoéci waluty stanowi4cej bazç instrumentów pochodnych, w chwili dokonyrvania
transakcji nie mo2e byé wiçksry ni2 wartoÉó lokat Superfund Absolute Return, o których
movya w pkl 5 ppkt. l) - 5) denominowanych lub nabywanych za tç rvalutç obcq
pomniejszona o kwolç zobowi4¡ari Superfund Absolute Return denominowanych w tej

5.11,

walucie obcej.

5.12.

Prry rvyliczaniu limitu inwestyryjnegc okreélonego w pkt. 5.6 Superfund Absolute Return
uwzglçdnia warto6é waluty stanowi4cej bazç instrumentu pochodnego, w taki sposób, 2e rv
þrrypadku qajçciø przez Superf,und Absolute Retur¡ pozycji, która wieZe siç z dodatnim
wynikiem dla Superfund Absolute Retum w przypadku wzrostu warfoéci waluty obcej
(,,walutowa pozycja dluga"), wartoÉó waluty obcej stanoWiqcej bazç instrumentu pochodnego
zwiçks¿a na potrzeby wyliczeniâ limitu warioÉci lokaty w walutç obc4.

Superfund Absolute Return nt92è zaci4gaé, yvyl4cznie w bankach krajowych lub
instytúcjach kredytoaych,poLyczki i kredyty, o terrninie splaty do roku, w lqcznej wysokoéci

5.13,

nie przekraczajqcej l0% w¿rtoÉci aktywów netto Superfund Absolute Return w chwili
zawarcia umowy po2yczki lub kredytu.

Do portfela inWestycyjnego Superfund Absolute Return nie mogqbyó nab¡rane jednos-¡ki
uczestnicfwa Zadnego innego Sub'funduszu'

5.14.

SuperfUnd GoldFuture iokuje swoje aktywa z zachowaniem zasad
okreSlonych dla funduSzu inwestycyjnego zamkniçtego vv;

i

ograniczei inwestyryjnyclr

¡) tytuly uczestnictrvq Class Gold zbywane przez Quadriga A/USD oraz Class Gold
zbywane przez Quadriga,B/USD,
2) papiery warto$oiowe,
3) instrumenty rynku Þieniç2nego;
4) wierz,ytelnoÉci, z wyjqtkiem wier-zytelnoSqi wöbec osób fizycznych;
5) waluty,
6) niewystandaryzowane instrume4ty pochodne, pod warunkiem, 2e s4 zbywalne,
7) depozyty,
S¡ jeánoitkï i tytuly uczestnictwa fundus¿ry inwestycyjnych, inne niZ wskazane w ppktl ).

6.1. Lokary S¡¡pe¡fund GoldFuture, o których mowa v'' pkt. 6 ppkt l) bÇda stanowió do 100%
warolci uúty*O* tego,subfirnduszu i nie mniej ni¿ 70% warto5ci jego aktywów.
6.2. Lok4t, o których mowa w pkt. 6 ppkt 2) - 5), 7) i 8), Superftnd GoldFuture mo2e dokonywaó
jedyníe w okrgsach, w któryeh nibjest mozliwe dokonanie lokaty w instrumenty wy-mienione
* þtt. 6 ppkt 1), w szc2ególnoÉci w o1¡esie miedzy ïvptatq ucz€stnika do Suþerfund
Goidf'ututÉ, a doúonaniem tôkaty w instrumenty wymienione w pkt' 6 ppkt l) lub miçdzy

zbyciem loka¡y

w

instrumenty l,ryrnienione \¡v pkt.

6 ppkt 1), a wyptatq Srodków

uczestnikowi.
6.3. Niezaleàrie od Þostranawieñ zpkt,6.2 Superfund GotdFuture moie stale utrrymywaé cze6ó
aktywów w lôkatach, o których nowa lv pkt, 6 ppkt 2)..5),?) i 8), w celu zabezpieczenia
zAslnpSci do pþnego regulowania swoich bieZ4c;ch zobo'¡vi.qzai. Lqczna wadoÉé lokat, o
ktérych mn*å i" pf,r. O pptt 2) - 5), 7) i 8)r nie bçdzie stanowié wiçcej nii'L 30% warfoSci
akrywów Superfund GoldFuture,
SUPERFLIN D SPECJ ALISTYCZN Y FUNDUSZ IN WESTYCYJNY O-TWARTY
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6.4. W prrypadku lokat, o których mowa \ry pkt. 6 ppkt 2) - 4), papiery rvarto$ciorve, instrumenty
rynku pieniç2nego wyemitowane przez jeden podmiot oraz wierzytelnoéci wobec tego
podmiotu nie mog4 stanowió l4cznie wiçcej niZ 20% wartoSci Aktywów Superfirnd
GoldFuture.

6.5. Zasad, o których mo\rya w pkt.. 6.4, nie stosuje siç do lokat w papiery wartoéciowe,
instrumenty rynku pieniç2nego lub wierz¡elnoéci emitowane, porçczone lub grvaranlorvane
pÍzezi
a) Skarb Paústrva,
b) Narodorvy Bank Polski,
c) paústwo naleZ4ce do OECD,

aj

miçO4ynurodoivq instytucjç finansowq której czlonkiem
co najmniej jçdno pañstwo naleÈ4ce do OECD.

jest Rzeczpospolita Polska lub

w pkt. 6 ppkt 5), nie mogq stanowió wiçcej niz 20% wartoÉci
aktywów Supeifund GoldFuture w odniesieniu do walury obcej jednego pañsnva lub euro.

6.6. Lokaty, o hórych mo\ila

6.?. Lokaty; o których mowa w pkt. 6 ppkt 8), nie mogq stalo-wió wiçcej ÎiZ 20% wartoSci
altyy'ów Superfund GoldFutire w oàniesieniu do lokat w jednostki uczestnictwa lub tytuly
uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego.

6.8, Superfund GoldFuture utrrymuje wylqcznie w zakesie niezbçdnym do zaspokojenia swoich
zoúowiqzaú czç$ó aktywów na ra"hunkuch bankowych. Depo4yty bankowe wjednym banku
20%
krajowym, bantru ragiuniczrym lub instytucji kredytowej nie mog4 stanowió wiçcej niZ
warto{ci akt¡vów Superfund GoldFuture.

6.9. Superfund GoldFuture mo¿e doì<onywaó tokat wyl4cmie za poéredilictwem banków
kájoqyctr lub instyucji kredytoyych w niewystandaryzow_ane-instrumenty pochodne w celu
tJm lokatami rv
ogianiózenia rl ia kîrsowego 2gviq^n gn ,lokatarni Subfunduszu, w
tfrlrly u"r*rtniciva denomjnOwane lv euro, W celu ograniczenia ryzyka kursbwjg!
õrp"rn n¿ GoldFuture bçdzie zarryiêral terminûWe transakcje walutowe' Superfund
GoldFuture nie bedzie zajmowal k¡otkich pozycji rvalutowych'

6.10. Bazç Instrumentów Pochodnych bçdq stanowió kursy walut obcych.
6.11. Przy dokonywaniq lokat w niewystandaryzowane instiumenly

pochodne superfund

GoldFuture ustâla wartoSó ryzyka kohtraÌrenta¡ rozumian4 jako warfoÉó ùstalonego
na transakciagh, ktrSrych przedmìotem sq
SULpçrfun¿ GqldFuture n¡ezréaiizowanego zysku
nie
niewyslandaryzo\ryane instrumenry poch'odnã. Przy ustalaniu ni-ezrealizowane-go 4ysku
przez

Je2æli superfund
uw.zglçonia síç gptat b4dá swiadcáeii ponoszonygh. pr4 zawar2iu Ûansakcji,
pochodnych z
instrumentach
Col¿Èutuit poiiada ot-nu"rt" porycje w niewysiairdaryzg¡vanylfr
jest
\ilyznaczana
kontrahenta
rYqka
wartosó
po.dmiotem,
¡¡rtu t itt u iransakcji z tym iamym

iyrí.Ow i stiat na wqzystkich transakciach. Wartoéê ryzvka
t Eftlt lokat w nierryyslandaryzorv4ne
ksntrahenta
prz"ÑacøéZ0%
aktyrvów Superfund GoldFutu¡'e,
watoé.oi
ni"rrroz"
inrtiu**ty pochoilne

jáLJ tozni"r

4i;;i¡;Ñuny.tr
w odniesieniU ïo

jednego podmiotu

,instrumerlty

jako

po.chodne, -rozumiany
Poziori,l zaângazolvalia w niewystandàryzowane
\w chwjli dokon¡vania
p,ocho{4ycf,
instrumentow
batç
suma wartoéci waluty stanowilcpj
o których mowa w
GoldFr¡ture;
Su-perfund
lOkat
n'iZ
wartoÈ¿
wiçtcszy
Uye
transakçji nie mo¿e
qbc4
pomnie:iszona q
pkt. O: pptt. t) - 5) ã"nominÑanych lub nabywanych 1a tç walute
k*otç áóUowiqzañ Superfund GoldFuturç denominowanych rv tej walucie obcej'

6.12.

6.13. Przy wyliczaniu limitu inwestycyjnego okre$lonego w pkt. 6'7 powy2ej Superfund
w taki
GoldÈíture urvzgtçania warrosó *ålúi; stanowiacej tàzç instrumentu. poch.odnego'
siç z
wiqz,e
która
sþosóþ, ze w pízyoadku zajçcia przez Superñ¡nd GoldFuture po4ycji,
obcej
walpty
wa¡tÖ$ci
¿¡¿uini* ryniki"r dfa Supçrtund- GoldFuture w pryypadku wzrostu
(,,walutowaioqycja dluga"j, warto-Éó- waluty obcej stanowi4cej bazç instrumentu pochodlrego
oÞc4'
zWiçksz¿ na p oüé¡y wyliczenia limitu warto5ci lokafy w walUtç

SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTV/ARTY
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Superfund GoldFuture moize zaci4gaê. wytqcarie w bankach krajorvych lub insffnrcjach
kredyiowych, poZyczki i kredyty, o terminie sptary do roku, w l4cznej wysokoÉci nie
pnekraczajqcej 10% wañoóci akrywów netto Superfund GoldFuture w chwili zawarcia

6.14.

umowy po2yczki lub kredYtu.

portfela inrvestycyjnègo Superfund GoldFuture nie mogq byó nabywane jednostki

6.15. Do

uczestnictwa

7.

Superfund Pþnoéciowy lokuje swoje akt¡'rva z zachowaniem zasad i ograniczeú inwestyc¡'jnych
okreélonych dla funduszu inwestycyjnego zamkniçtego, w:

I)

2)

jed

n

ostki i tyruty uczestn ictwa

fu

ndus4y inwestycyj nych,

dNu1nepapiery warto$ciowe, takie jak w szczególno$ci obligacje, listy zastawne oraz bony

skarbowe,

3) instrumenty rynku pieniçZnego,
4) wier4ytelnoSci, z wyj4tkiem wie¡zrytelnoSci wobec osób fizycznych,
5) waluty,

6) instrumenty pochodne, pod warunkiem, 2e sq zbywalne,
7) deporyty.
7

.1. Lokaty superfund Plynnoéciowy, o których molva

l) bcdqstanowið do 100%
jego
akt¡vów.
wartosci

w pkt. 7 ppkt

ty*O* tego Subñrnduszu i nie mniej ni¿ 8,0%
1') Lokaçy o których mowa w pkt. 7 ppkt l) nie mog4 stanow¡é yiçcej. niZ Z,!.70 warto5ci
ufly*O* Supårfirnd PlynnoS¿iowy'w odqieçieniu do inwesty"ji y jednostki luh tytuly
w ktérych
ucästnictwa¡ednego fuiaustu inwestycyjnegå, prøY czym fundusze-inwestycyine
warmlci

ut

frrnduszy
Superfund Púnno,óõio1vy bçg¿,!ç lokowai þosladane aktywa bgdq dobieranê spoÉ¡éd
w pkt'
okreélone
lokat
w
typy
inwestycyjnych, które aäkonujE toLo*uniu wlasnych aktywów
7 ppkr?),3),4) ¡ 7).

7.3.
"-

W przy¡adku lokat, o których mowa Ì/- pkt 7 ppkt 2).- 4), qagierl' waÉgÉciowe oraz
i"rtiuñåuU ¡yntu pieniçznigo wyemitowan" ive¿jçd-en p9dmi9!, oraz wìerrytelnoéci
wobec teio poïmiotU nie mogq stanowió lqcmie wigcej ni¿ 200/o warosci aktywórv
,Superfund FþnoSoiowY.

których mowa w uqt. 7.3, nie stosqje siç do lokat w papje.ry wartotíciowe,
lub gv'varartowane
instrumenty rynku pieniçZnego lub wierzytelnosci emitowaner Porçczone

7.4.7asad,

o

pfTezi
a) Skarb Paóstwa,
b) Narodouy Bank Polski,
cl oarîstwo naleZace do OECD,

Polska lub
ãi iJçJqf"uroOow4 instytucjç fingnsow4 której czlonkiem jest Rzeczpospolita
co najmniej jedno paéstwo naleZqce do OECD.
wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mog4 stanowió wiçcej ni2 20

7S Listy zasrawne
7q wartoéci aktywów Superfrrnd Pþnnoéciowy,
7.6.

Lokaw,

o których mowa w pkt, ? pkt 5), nie mogq stanowif wìçcej ni2.20o/o.wartoSci

euro'
uLty*¿* Supedund PlynnoÉcÍowy w odniesieniu do waluty obcej jednego paÉstwa lub
insþaucji
1.1.Depozyly bankowe w jednym banh krajowYm,.blku -za'gra:nicztryrn lub
Plynnoéciowy'
SupeffUnd
aktnvów
wattoóoi
freã¡äwej nie mog4 stanäwié wiçcej niZ¡$/i
dla których bazç
?.8. Superfund PtynnoSeiowy moZe dokonywaó lokat w inslrumenty pochodne,
stanowi4:
l) indeksY gieldowe,
S
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2) dluZne papiery warto5ciowe lub instrumenty rynku pieniç2nego,
3) kursy rvalut,
4) stopy procentowe.
7.9 Superfund Pþnno$ciowy mo2e dokonywaó lokat w instntmenty pochodne, w celu:
I

) o gran i czen ia ryzyka inwestycyj nego zw iqzan e go ze zm ianq:

i

instrumentów rynku pieniçinego'
posiadanych przez Superfund PlynnoÉciowy, albo papierów wartoSciowych i .instrumentórv
rynku piéniçznego, któie Superfrrnd Pþnoéciowy zamierza nabyó w prryszloÉci,

a) kursów, cen lub wartosci papierów wartoéciowych

b) kursów walut w zwiq¡ku z lokatami Superfund PþnoSciowy,

zwiçku z lokatami w depo4¡ty, dtuzne papiery wartosciorve i
instrumenty rynku pieniçZnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bie?4cych

c) wysokosci stóp procentowych w

zoborviçari Superfund PþnnoSciorvy,
2) sprawnego zarzqdznnia portfelem inwestycyjnym SuPerfu nd Plynnoéciowy'

7.10

vri przypadku zawierania przez superft.rnd Pþnnoscioqy, Y cetu sprawnegotarz?tdzqnia^
inwesÇcyjnymi umów ltOryetr priedmiotem sq Instrumenty Pochodne, Superfund

portf"í*

PlynnoÉciowy moZe zawieraó takie umowy, jeZeli:

l)

przedmiotem zarvartej umowy jeSt kontrakt terminowy futures, którego bazç stanowitl
jesli
papiery warloéciowe, instrumenty rvntu pieniçinego _lub indçksy gieldowe i
stanowió
mogq
pieniçZnego
prz"atniotuwe papiery wartosciorrye lub instrumenty rynku
pr¿ednr iot inwestycj

i Superfund PþnoSciowy,

niskiej
2) celem zawierania takich umów jest ogranic¿enie kosztów transakcyjny"l,l_ub w"vLa
1¡/yceny
nieelektywnoscl
pf.ynnoÉci na rynku instrumentöw bazowch öraz wykorzystanie
üu¡trânO* terii inowyoh fi¡tures wzglçdem rynku instrumentéw bazowych,
uwzglgdnia
3) prey dokonywaniu wyboru Instrumentóìv Pochodnych superfùnd Plynnosciowy
='
zabezpieczaj4cego,
depozytu
iuii. tryte¡a jafr rvysokosó koszrów transakcyjinwh, wielko5é
plynnoÉl notówatt,'teimin Wyga3n!çcia kontùktu orcz ryzyko niedopasowania wyceny
'i<ontraktu do wyceny instn¡mentu baeowego,

4) spetniony jést co najrnniêj jgden z poniZszych warunków:
ptanowarlej transakcji uniemozliwia zawarcie transakcji na
rylku instrumentów bazowych na warunkach rynkowych,
kor4ystniejsqych
b) ceny kontraktów terminòwych fi¡tures umo2liviajq zawarcie transakcji na
bazowych,
instrumentów
na
niz
warunkach
rynku
przekroczy 20
c) udzial sumy wartosci beavælçdnych polycji w kontraktach terminowych nie
PþnoËciowy'
Superfund
netto
% wartoéciaktywów

a)
- niìsza plynnoéó lub wielkosé

7,1I W przypadku zawierania

przez Superñrnd .PtynnoÉciowy,

w celu

ograniczenia ryzy¡a

takiej umowy
inw"s-ry.y¡nego, umów któ¡ycú przedmibtem sq insirumenty pochodne, zawarcie
pkt'
7'
l0'
w
mowa
o
których
warunkdw
Z
nie wymaga spehrlenia ãadnego

7.

1

2

sie kryteriami
Dokonujqo lOkat w instrùmenty ngcfo.dne Superfund PlynnoÉciowy kieruje
pochodnego'
wymrenronymr w plct. 7.8 zuwzglçdnieniem ipecyfik! danego instrumentu

7.13 Superfund PþnOÉcio¡qy moiæ dokonywaó lokat

w

niewystandaryzowane instrumenty

pochodne, Pod warunkiem, ùn:

SUPERFTIND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYNY OTVY'.ARTY
IO

i

0',,

\}/I

l)

lokata

jest dokon¡wane wyl4cznie za po6rednictwem banków krajowych lub inst¡ucji

kred¡owych,
2) instrúmenty te podlegajqmoZliwej do nveryfìkowania wycenie wedlug rvartoSci godziwej w
dniach Ìvyceny,
3) instrumenty te moge zostaé w dowolnym czasie sprzedane lub porycja w nich zaiçta moize
byó w dowoln)¡m czasie zlikwidowana lub zamkniçta transakcj4 równowa24c4'
'l

dokonywaniu lokat w niewystandaryzowane instrumenty pochodne Stlperfund
Pþnoéciowy ustata warto$ó ryryka kontrahenta, rozumianq jako wartoéé ustalonego przez

.14 Przy

Superfund Plynnoóciowy niezrealizowanego zysku na transakcjach, których przedmiotem s4
niirvystandaryzowane instrumenty pochoãne. Prry ustalaniu niezrealizote/anego zysku nie
ururjçdniu siç oplat bqdz éwiadõzeri p-ono.zonych przy zawarciu transakcji. JeZeli Superfund
z
n+ynnoSclowy poiiudu otwarte pozycje w niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych
jest
yryznaczana
kontrahenta
wartoéó
ryTyka
Þ'iutu kilku Lánsakcjj z tym sâmym podmiotem,
Warto$ó ryzyktà
jäko róZnica niezrealizowanych
-do zysków i stral na wszystkich lransakcjach'
w
niewystandaryzowane
lokat
tytufu
podmiotu
z
kontrahenta w odniesieniu
.ièdnego
instrumenty pochodne nie moZe przek,raczaê20% wartoÉci aktywów Superfund Plynno5ciowy'
bankach krajoWych.lub instytucjach
?.15 Superfund FlynnoSciolry
-¡ mo2e zaciqgaó, wylqcznie w do
w lqcznej wysokoóci nie
splary
o
terminie
kredyry,
kreåytowych, poiryczki
-r9ku,
po"ir?r^¡q""j V|N wartoÉci itty*O* netto Superfirnd Ptynnoéciowy w chwili zawarcia
umowy poZyczki lub kredYtu'
jednostki
7.16 Do portfela inwestycJ.inego superftrnd PþnoÉciovry nie mogq byó nabywane
uczestnictwa 2adnego innego Subñ¡riduszu'
7. Okres sprawozdawczy, dzieú bilansorry

od'dnia 1 stycznia 2009 roku
SprarvoZdaniç ftnansowe zo$alo sporz4dzone za okre5 lprawozdawc?
2009
ioku.
¿ó Ania 30 ezerwca 2009 roku. Dnjem bilansowym ¡est 30 czerwca
walut4 sprawozdawcz4jest polski zloty.

Ze wzglçdu na chamkte¡ i isiotnoéó porycji informacje -zawarle w sprawpzdaniu fìtransorvyrti
wyç"ri"i rostaþ; o ile nie zamàcññö inaczej, w pelnych tysiqcach zlot-ych.

I s-rycalia 2009 roku,
Zgodnie ze zmianatni usta,vyy o rachunkowoéc.i,'który weszþ^w z-vcie od {nfa
otwartego nie
inwestycyjnego
speejaiistycznegofunduszu
,ín.,o.y artykufu 45 ust. 3ai,prawozdanie
2009
àU.¡-uj" ract¡u¡ltu przeptywåw pienìçänycii. W o*iatku z PoW^Zym' pocz4wszv od roku
pieniçànych'
flrnansoyym rachunku z przepþwórv
fu¡¿usz nie prezentujr swoir

*

ùru*o"iun¡u

8. Zasada kontynuacji dziàlalnosci pr"zez Fundu'szoÍaz Subfundusze

dzialalnoSci przez
Sprawozdanie f,tnansowe zostalo spoz4dzg¡¡ irzl zaJOzen;iu kontynuo\ilania
miesiçcy od dnia
l2
ciqgu
w
zndczy
Fundusz i Subfundusze w dajqcej sié pr¿ewidzieó przyszto$ ä to
dzialalnoSci
kontynuowania
zagro2enie
nu
wskazujq"ä
L¡1""r"*"go. Ñt irtni"¡i

"i"ii"-åÉçi
Funduszu oraz Subfu nduszY'
9. Dzieú wycenY

Dniem WycenYjest:

I)

nastçpuj4cy
Dzieñ Roboczry bpd4cy dniem otwarcia ksiqg rachunkoqych Subfunduszu

po

rcjeshacj,i Fundùszu,

Z)

jest Dniem Roboczym
kaZda éro-da - jezeli jest Dniem Roboc4ym, a jezel¡ Éroda nie

3)

dzieñ, na który spor-z4dzane jest sprawozdanie finansowe'

'

pienvszy

Dzieti Roboc4y prqypadajqcy po érodzie,
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POT.ACZONY BTLANS
SI]PERFTJND SPECJALISTYCZNIY FTJNDUS Z IN\ilESTYCYJNY OT\ryARTY
sporzqdzony Da dzieñ 30.06.2009 r.
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l.

t5l

67.06(
6,20:
35!

491

9?.i

50,45'

Aldvw¡

- Srorlki ¡ieniei,ne I lch

31.12.2008 r.

30,06.2009 r.

Bihnsu (w g's. PlJtl)
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rkwiwalenw

Naltlno{ci
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491

44,r41

SLlqánilri lñ!ât ñ¡enñlôwaño nc cklwñvm rvnku: w tvm:

59,58t
5.88ó

- ¡lhrtn€ mhiÊru wãrlô(ciôwe

Ni¡r¡¡ehomo(ci

t,27t
I

7^W

6,45f
5;61(

3:

frr¡¡l ¡ ¡<dr

49,174

lll. Aktvw¡ ¡etto lI - II)
lV. Knpital funduszu
I-

J44

41,5U

60,601

39.r7t
,223

'KaD¡lal lfDlaconv

-20624

?.Ka¡iral nnplacony (wielkoéÉ uìemna)

¡,5E1

Y-.I'æhodY zâtrzvmâDe

264

-7

al netto

Zakumulowani. nierozdvsponowanv zr€¡lizowani zysk ($ràla) z€ zbycia loksl
rrvzmst lsb¡dekì wrrtojci lot¡l ìv odnlglcniu do ceny nabyc¡s
Vll l(qnitnl fnn¡h¡¡n I r-el¡umulowanv wyniÌz oDcr¡cii IIV + v+/-Yl)
¿.

yI.

-17:
8.75:

.f.24t

6,08'i

2l;t6:

¡t9,l7I

60,ú0i

finäosowym¡
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Subfunduszy,
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POLACZONY RACHUNEK TVYNIKU Z OPERACJI
SUPERFUND SPECJALISTYCZI{Y FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
(w t$lqcach zlôlych)

'ozycJe

rachunÌu wyoiku z opemcJl (w tJs, Pl,N)

0l.0l.2ffiÈ30.06Jfir9 r

z lokel
l. Dvwidenrh i innc udz¡dlv w z\sliach
Prachody odætkorve

{

Dodamic sldo

5.

Pozoslale

01.01.20$ -31.12.200E r

0l'0t.2{Ð8 -30.06.?00E r.
dane porôwnawi-ic

1.751

lJ6l

60,

l4:

34:

8:
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14.
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5l

l.ú7'

1.8

65r
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t.l5:
1-34)

84

30:

ìól

50,

76

reieslru aklywôlv nrndusa,

5. O¡tlatv,uÂ z€ãvolcnia ofsz rÈicstsacyinc

Usluci w zâkrcsie zar¿adzãía aktywa¡ni fundus¿u
L Uslusi Dnrmc
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l4;4S(

<q'

-3:87

-l 5,071

rg:ÞEr
5-06t

93:

\1)

t.67.

.3.S71

ö,
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'z

7.34

4,94!
;3.19:

l-l l¡

1.05r

22,7t!

-73:762
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POLACZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AI(TYIVACH NETTO
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Podpis osoby sporzqdzajqcej sprawozdanie:

5"'"*Ù{-¡'!'t\
Boiena Dewiszek
Dyrehor Departamentu Administracji i lYyceny Aktywów ProService Agent Transferowy

Podpisy osób reprezentujqcych fundusz:

kK-,
/,*,!
tfarkusf(eigt
þrezes Bdrzqdu

r^l
t
ll
I-)vZ.^-\rw !"-

I

lluz^v-qlL

Arkadiusz Huzarek
Czlonek Zarzqdu

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiqg rachunkowych:

'rlslaw úrlikowski
Prezes Zarzqdu Proservice Agent Transferowy Sp- z o.o'

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2009
SUPERFUND SPECJALISTYCZNY Fì.'NDUSZ INWESTYCYJNY OTIVARTY
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Deutsche Bank polska S.A.

Ø

Warszawa, dn. 28 sie¡pnia 2009 r.

OS

Dziahaj4c stosownie

íi:[j]'ff:"t"

WIADCZENTE DE POZYT.A.RI US ZA

j^ljrsngzycji $ 37 ìrsr. I pkr 2)
2007

*
'àru-

Deutsche Bank Polskl

sp.a*ie

rozporz4dzenia Minístra F'inansów
rachunko*osci runduszy

""i"ioÃîriäru¿

s'A' jako Depozyt-iys: dla Superfund specjalisrycznego
t1y-":y"trnegoOrwartegoz-wydziel.irv,íisubfunduszami:

Funduszu

- SUPERFUND A,
- SUPERFUND B,
- SUPERFUND C,
- SUPERFUND ABSOLUTE RETUfu\,
- S UPERFLIND GOLDFUTTIRE,
- S UPERFLND PI.\Î\NOSCIO
WV.
(zwanego dalej Funduszem)
os*ìåd"ru, Le dane rdofycz4ce stanórv aktywówFundusz'
i wydzielonych w iego ramach
r*ur"r¿""rv
rachunkach
pieniçznych
i rachunkach papie{ *u.tos"¡o*'v.i,
"upi.åy.ñ-nu
,;; ;;;yrk6* z nich wy,nikai4cych
przedstawionych w oot4czonym
tp**áràåniu.¡"|
finansowym Funduszu za okres od 01.01.2009
r'
i
;,##ff2009 iut ¡"aíos'lä*ñ;rawozdaniac-h finansowych sq zgodne ze sranem

Deutsche Bank
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