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Rapoľt nieza|eżnegobiegłegoľewÍdentaz pľzegląduspľawozdanĺafinansowego
za okľessześciumiesięcy zakończony dnia 30 czerĺvca2006 ľoku

D|a Rady NadzoľczejKBC Towarrystwa F,undusryInwestycyjnych S.A.
1. Przeprowadziliśmy przeg|ąd zaŁączonego półrocznego sprawozdania finansowego ALFA
SpecjalisýcznegoFunduszuInwesýcyjnegootwartego(,,Funduszu,,)
z siedzibąw Warszawie,przy
ul. Chmielnej 85/87,obejmującego:
.
o
o

wprowadzeniedo sprawozdaniafinansowego,
zestawienie|okatnadzień3D czerwca2006roku w kwocie 898.279,79tysięcy złotych,
bilans sporządzonyna dzień 30 czerwca 2006 roku, ktőry wykazuje aktywa netto w kwocie
606.612,88tysięcyzłotych,
o ľachunekwyniku z operacjiza okres 6 miesięcyod dnia I stycznia2006 roku do dnia 30 czerwca
2006 roku, wykarującywynik z operacjiw kwocie |6.783,48tysięcy złotych,
o zestawieniezmian w aktywach nęttoza okres od dnia l sýcznia 2006 roku do dnia 30 czerwca
2006 roku, wykazującezwiększeniestanuaktywów nettoo kwotę |6.783,48tysięcy złotych,
o rachunekprzepływówpienięznychza okľesod dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 czerwca
2006 roku wykazujący zmniejszeniestanu środkówpieniężnychnetto o kwotę 24|,95 tysięcy
złotych,oraz
. notľobjaśniające
i informacjędodatkową
(,,załączone
sprawozdani e finansowe'').

2. Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przezKBC Towarrystwo Funduszy Inwesýcyjnych S.A.

(,,Towarzystwo''). Za rzete|nośó,prawidłowośóijasnośó załączonego sprawozdania flrnansowego,
jak również zaprawidłowośó ksiąg rachunkowych odpowiada Zarząd Towarzystwa. Naszym
zadaniem było wydanie' na podstawie przeglądu tego sprawozdania, ľapoľtuzprzeg|ądu.

3 . Przeg|ąd przepľowadziliśmy stosownie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa oľaz norÍn
wykonywania zawodu biegłego ľewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Noľmy nakładająna nas obowiązek zap|anowania i pľzeprowadzenia pľzeglądu w taki sposób, aby
uryskaó umiarkowanąpewnośó, że sprawozdanie finansowe nie za,wiera istotnych niepľawidłowości.
Pľzegląđudokonaliśmy głównie drogą ana|i4l danych finansowych, wglądu w księgi rachunkowe
oraz wykorzystania infoľmacji uzyskanych od kieľownicffiĺa oraz personelu Towaľrystwa. Zak'res
i metoda przeglądu sprawozdania finansowego istotnie rőżnią się od badań |eżących u podstaw
opinii wydawanej o rzetelności,prawidłowościi jasności sprawozdania ťlnansowego. Dlatego nie
możemy wydaó takiej opinii o zatączonym sprawozdaniu finansowym'

4 . Sprawozdanie ťtnansowe za poprzedni ľok obrotowy zakoírczony dnia 31 grudnia 2005 roku było
pľzedmiotem badania przez bieýego rewidenta działającego dla innego podmiotu, który w dniu
3L stycznia 2006 roku wydat opinię bez modyfikacji o tym sprawozdaniu finansowym.

5 . Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał potrzeby dokonania istoüĺych zmianw załączonym
sprawozdaniu finansowym, aby pľzedstawiało ono prawidłowo, rzete|nie i jasno we wsrystkich
istotnych aspektach sytuację majątkową i ťlnansowąFunduszu na dziefi 30 czerwca2006 roku oraz
jego wynik z operacji za okres 6 miesięcy zakoÍlczony dnia 30 czeÍwca 2006 roku zgodnie
zzasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 ľoku o rachunkowości
(tekstjedno|ity Dz.U. z2002 r. nr,76,poz.694, zpőźniejszymi zmianami) i odpowiednio wydanymi
na jej podstawie przepisami.
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6. Do zatączonegosprawozdania finansowego dotączono oświadczeniedeporytariusza.

w lmtenlu

l ł

a Í

lf,łaz(ątik
Adam Fomalik
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Waľszawa,dnia28 sieľpnia2006 roku
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