SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ALFA
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
OTWARTEGO

ZA OKRES:
OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2003r.

ALFA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

1

WPROWADZENIE
Fundusz
Nazwa Funduszu
ALFA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Podstawy prawne działalności.
Fundusz ALFA jest Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym w rozumieniu
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. – Ustawa o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 1997 r. Nr
139, poz. 933 z późniejszymi zmianami) działającym zgodnie z w/w ustawą i Statutem
Funduszu ALFA SFIO zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd
(decyzja z dnia 2 sierpnia 2000 r., znak DFN1 – 409/18 – 14/00). Fundusz został
zarejestrowany 14 września 2000 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydział
Cywilny i Rejestrowy (nr rejestru RFj 77, REGON 016404535). Fundusz posiada osobowość
prawną.
Publikacja prospektu informacyjnego
Prospekt informacyjny Funduszu ALFA SFIO został opublikowany w dzienniku „Prawo i
Gospodarka” w dniu 6 października 2000 r.
Zapisy na Jednostki Uczestnictwa Funduszu trwały od 17 sierpnia do 24 sierpnia 2000 r.
Pierwsza wycena nastąpiła 20 września 2000 r.
Podstawowe dane o polityce inwestycyjnej Funduszu ALFA SFIO
Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie dochodów z lokowania jego Aktywów.
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Kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym
minimalizowaniu ryzyka zmienności stóp procentowych, ryzyka ograniczonej płynności i
ryzyka nie wypłacalności banku, w którym dokonywane są lokaty. Fundusz nie gwarantuje
osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Zasady dywersyfikacji lokat Funduszu
Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. i artykułem 8
Statutu Fundusz przy dokonywaniu lokat stosuje ograniczenia inwestycyjne dla funduszu
inwestycyjnego mieszanego i stosuje następujące zasady dywersyfikacji lokat
1. Fundusz lokuje swoje Aktywa w:
1.1. papiery wartościowe, w tym do 100 % wartości Aktywów Funduszu może być
inwestowane w dłużne papiery wartościowe,
1.2. wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok,
1.3. waluty
- pod warunkiem, że są one zbywalne i ich wartość może być ustalona nie rzadziej niż w
każdym Dniu Wyceny.
2. Lokaty w dłużne papiery wartościowe, w tym lokaty w papiery wartościowe emitowane
lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski oraz w wierzytelności
pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, mogą stanowić do 100%
wartości Aktywów Funduszu. Fundusz może dokonywać lokat za granicą. Papiery
wartościowe i wierzytelności objęte lub nabyte za granicą mogą stanowić do 100%
wartości Aktywów Funduszu. Lokowanie w papiery wartościowe lub w wierzytelności w
państwie innym niż Rzeczypospolita Polska lub państwo należące do OECD wymaga
uzyskania zezwolenia Komisji
3. Fundusz może nabywać jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych, w
tym funduszach zarządzanych przez Towarzystwo lub tytuły uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspólnego inwestowania, mające siedzibę za granicą. W przypadku
nabywania przez Fundusz jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
zarządzanych przez Towarzystwo, Towarzystwo nie może pobierać wynagrodzenia ani
obciążać Funduszu kosztami związanymi z lokowaniem Aktywów Funduszu w jednostki
uczestnictwa tych funduszy.
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4. Fundusz może dokonywać lokat w papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 Prawa
o publicznym obrocie, inne prawa pochodne od praw majątkowych będących
przedmiotem lokat oraz transakcje terminowe, przy uwzględnieniu swojego celu
inwestycyjnego
5. Z zastrzeżeniem pkt. 6, do 5% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w
papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot lub w wierzytelności wobec tego
podmiotu, w walutę jednego państwa lub EURO.
6. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż
25% wartości Aktywów Funduszu
7. Fundusz może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Funduszu w papiery
wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu,
walutę jednego państwa lub EURO, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40%
wartości aktywów Funduszu
8. Ograniczeń, o których mowa w ust. 5,6,7 nie stosuje się do:
8.1. lokat w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa
albo Narodowy Bank Polski,
8.2. lokat w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez jednostki
samorządu terytorialnego,
8.3. lokat w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez państwa należące
do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD, o ile
Komisja na to wyrazi zgodę.
9. Jeżeli lokaty, o których mowa w ust. 8, nie spełniają warunków określonych w pkt. 5-7,
powinny być dokonywane w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z
tym że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości
Aktywów Funduszu.
10. Lokaty, o których mowa w pkt. 8. dokonywane w papiery wartościowe Skarbu Państwa
oraz Narodowego Banku Polskiego lub papiery wartościowe gwarantowane przez te
podmioty, mogą przewyższać 35% wartości Aktywów Funduszu.
11.Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia swoich bieżących
zobowiązań, część swoich aktywów na rachunkach bankowych.
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Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku,
w łącznej wysokości nie przekraczającej 30% wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili
zaciągania tych pożyczek i kredytów.
Zarządzający
Fundusz ALFA SFIO jest zarządzany przez WARTA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Solec 48 (zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy – XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS
0000012513). Akcjonariuszem Towarzystwa jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie (100% akcji)
WARTA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na dzień 30 czerwca 2003r.
zarządzało także pięcioma innymi funduszami:
-

BETA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

-

GAMMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

-

WARTA Trzeciofilarowy Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

-

WARTA Papierów Dłużnych Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

-

SIGMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Towarzystwo na podstawie umowy, zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu
WARTA Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej
85/87. Umowa weszła w życie z dniem 5 czerwca 2002 roku.
Stawka opłaty manipulacyjnej ustalana jest przez Fundusz i nie może przekroczyć 1 %
środków wpłacanych przez Uczestnika Funduszu na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Stawka
opłaty manipulacyjnej może być zależna od ilości środków wpłacanych przez Uczestnika
Funduszu w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa. Towarzystwo może zmniejszyć opłatę lub
zwolnić nabywcę Jednostek Uczestnictwa z obowiązku jej ponoszenia, w każdym przypadku
jeżeli Towarzystwo, jako organ Funduszu tak postanowi. W okresie sprawozdawczym
Fundusz nie pobierał opłaty manipulacyjnej.
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Przedstawione sprawozdanie obejmuje:
-

Bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2003r. wykazujący aktywa netto w wysokości
547 592,4841 tys.zł,

-

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2003 r. do 30 czerwca 2003 r.
wykazujący zysk z operacji 41 878,2399 tys. zł.,

-

Zestawienie zmian w aktywach netto,

-

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 r. do 30 czerwca 2003 r.,

-

Zestawienie portfela lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2003 r. o łącznej wartości
757 343,3115 tys. zł,,

-

Noty objaśniające: dotyczące zrealizowanego zysku/straty ze zbycia lokat, informacja o
podatkach, opłatach manipulacyjnych i prowizjach maklerskich, informacja o zmianie
zakresu kosztów pokrywanych ze środków własnych Funduszu.

Powyższe sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
Bank Depozytariusz
Depozytariuszem dla Funduszu jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w
Warszawie pod adresem Al. Armii Ludowej 26.
Na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o funduszach inwestycyjnych do
obowiązków Depozytariusza wynikających z umowy o prowadzenie rejestru aktywów
funduszu inwestycyjnego należy:
1. prowadzenie rejestru aktywów Funduszu zapisywanych na właściwych rachunkach oraz
przechowywanych przez depozytariusza i inne podmioty na mocy odrębnych przepisów
lub na podstawie umów zawartych na polecenie funduszu,
2. zapewnienie, aby odkupywanie Jednostek Uczestnictwa odbywało się zgodnie z
przepisami prawa i Statutem,
3. zapewnienie, aby rozliczenie umów dotyczących Aktywów Funduszu oraz rozliczenie
umów z Uczestnikami Funduszu, następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia,
4. zapewnienie, aby Wartość Netto Aktywów Funduszu i wartość Jednostki Uczestnictwa
była obliczana zgodnie z przepisami prawa i Statutem,
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5. zapewnienie, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z
przepisami prawa i ze Statutem,
6. wykonywanie poleceń Funduszu, chyba że są sprzeczne z prawem lub Statutem.
Depozytariusz zobowiązany jest działać w interesie Uczestników Funduszu, w tym
Depozytariusz obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić KPWiG, że Fundusz działa z
naruszeniem prawa lub nienależycie uwzględnia interes Uczestników Funduszu, ponadto
Depozytariusz zobowiązany jest do: - reprezentacji Funduszu w przypadku cofnięcia
zezwolenia na utworzenie Towarzystwa, - dokonania likwidacji Funduszu w przypadkach
przewidzianych w Ustawie, jeżeli KPWiG nie wyznaczy innego likwidatora.

Rejestr Uczestników Funduszu
Rejestry Uczestników Funduszu prowadzi Agent Transferowy działający w strukturze
WARTA TFI S.A.
Opis przyjętych zasad rachunkowości
Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z
dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami), przepisami,
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr. 149, poz. 1670), jak również w oparciu
o przyjęty Plan Kont oraz Zasady Wyceny Funduszu zatwierdzone przez Zarząd Towarzystwa
Uchwałą nr 2 w dniu 24 sierpnia 2000r.
Księgowanie operacji dotyczących Funduszu:
1. Wszystkie operacje Funduszu są ujmowane w księgach rachunkowych w dniu uzyskania
wiarygodnego ich potwierdzenia.
2. Nabyte papiery wartościowe ewidencjonowane są w księgach rachunkowych według ceny
nabycia na dzień transakcji. Cena nabycia obejmuje wszelkie opłaty prawnie
obowiązujące (w okresie sprawozdawczym były to prowizje maklerskie).
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