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REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej KBC Towarrystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
l.

Przeprowadziliémy badanie zalqczonego sprawozdania finansowego za rok zakoúczony dnia
31 grudnia 2006 roku KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
(,,Fundusz")z siedzib4w Warszawie,ul. Chmielna 85/ 87, obejmuj4cego:
.
o
o

wprowadzenie do sprawozdaniafinansowego,
zestawienie lokat na dziei 3l grudnia 2006 roku w kwocie 918 847 tysiçcy zNotych,
bilans sporz4dzony na dzieí 3l grudnia 2006 roku, który wykazuje aktywa netto w kwocie
631 005 tysiçcy zlotych,
o rachunek wyniku z operacji za okres 12 miesiçcy od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia
31 grudnia 2006 roku, wykazuj4cy wynik z operacji w kwocie 41 176tysiçcy zlotych,
o zestawienie zmian w aktywach netlo za okres od dnia 1 stycznia2006 roku do dnia 31 grudnia
2006 roku, wykazuj4ce zrviçkszeniestanu aktywów netto o kwotç 41 176 tysiçcy zlofych,
o rachunek przeplywów pieniçZnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 3l grudnia
2006 roku wykazuj4cy zmniejszenie stanu érodków pieniçZnych netto o kwotç 100 tysiçcy
zlotych,
. noty objaóniaj4cei informaciç dodatkowq
(,,zaNqczone
sprawozdanie finansowe").
2. Za rzetelnoéó, prawidlowoéó i jasnoSó zalqczonego sprawozdania finansowego, jak równieZ
za prawidlowoSó ksi4g rachunkowych odpowiada Zarzqd KBC Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. (avanego. dalej ,,Towar4rstwem"), towarzystwa fundus4y inwestycyjnych
zarzqdzajqcego Funduszem i reprezentuj4cego Fundusz. Naszym zadaniem bylo zbadanie
zaNqczonegosprawozdania finansowego i wyrahenie, na podstawie badania, opinii o tym, c4r
sprawozdanieto jest, we wszystkich istotnych aspektach,rzetelne,prawidlowe i jasne orazcz! ksiçgi
rachunkowe stanowi4ce podstawç jego sporzqdzenia s4 prowadzone, we ws4ystkich istotnych
aspektach,w sposóbprawidlowy.
3. Badanie zalqczonegosprawozdaniafinansowego przeprowadziliómy stosownie do obowiqzuj4cych
w Polscepostanowieú:
c rozdzialu 7 ustawy z dnia29 wrzeinia 1994 roku o rachunkowoéci(,,ustawao rachunkowoéci"),
. norun wykonywania zawodu bieglego rewidenta, wydanych przez Krajow4 Radç Biegþch
Rewidentóww Polsce.
w taki sposób, aby u4yskaé racjonalnq pewnoSó co do tego, cry sprawozdanie to nie zawiera
istotnych nieprawidlowoéci. W szczegílno5ci badanie obejmowalo sprawdzenie- w duZej mierze
metod4 wyrywkow4 - dokumentacji, z której wynikaj4 kwoty i informacje zawarte w zalqczonym
sprawozdaniu fltnansowym. Badanie obejmowalo równie2 ocenç poprawnoóci przyjçtych
i stosowanych przez Zarzqd zasad rachunkowoSci i znaczqcych szacunków dokonanych przez
Zarzqd, jak i ogólnej prezentacji zalqczonego sprawozdania finansowego. IJwaLamy, ize
przeprowadzone przez nas badanie dostarczylo nam wystarczajqcych podstaw do wyraZenia opinii
o zalqczonymsprawozdaniufinansowym traktowanym jako calo5ó.
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4. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zakortczonydnia 3l grudnia 2005 roku bylo
przedmiotem badania przez bieglego rewidenta dzialajqcego w imieniu innego podmiotu
uprawnionego,który w dniu 3l stycznia 2006 roku wydal opiniç bez zastrzeheúo tym sprawozdaniu
finansowym.

5 . Nasrym zd,aniem,zalqczonesprawozdaniefi nansowe,we wsrystkich i stotnych aspektach:
o

o

o

przedstawia rzetelnie i jasno wsrystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego
dzialalnoSciza okresod dnia I stycznia2006 roku do dnia 3l grudnia2006 roku, jaktez sytuacji
maj4tkowej i finansowejbadanegoFunduszuna dzieñ3l grudnia2006 roku;
sporz4dzonezostalozgodnie z zasadamirachunkowoSciokreélonymi w ustawie o rachunkowoSci
i wydanymi na jej podstawie przepisami, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi4g
rachunkowych;
jest zgodne z ustaw4 o rachunkowoéci i wydanymi na jej podstawie przepisami oraz
postanowieniamistatutuFunduszu,wpþwaj4cymi najego treSó.

6 . Zapoznaliímy siç z informacjq Zarz1du Towarzystwa skierowan4 do czlonków Funduszu,
sporzqdzon4za okresod dnia I stycznia2006 roku do dnia 3l grudnia2006 roku (,,RaportZanydu")
i uznaliómy, 2e informacje w niej zawartepochodz4cez zalqczoneeosprawozdaniafinanso\¡/egose
znim zgodne. Informacje zawarte w Raporcie Zarz4du uwzglçdniajq postanowienia $ 37, punkt I
Rozporz4dzenia Ministra Finansów z dnia 8 puldziemika 2004 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowoScifundusry inwestycyjnych.

7. Do sprawozdaniafi nansowegodol4czonooSwiadczeniedepo4rtariusza.
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