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Raport niezaleìznego bieglego rewidenta z przegl4du pol4czonego sprawozdania finansowego
za okres sze5ciu miesiçcy zakoirczony dnia 30 czeywc 2009 roku

Dla Rady Nadzorczej Quercus Towarrystwa Fundusry Inwestycyjnych S.A.

1. Przeprowadziliimy przeglqd zalqczonego polqczonego sprawozdania finansowego za okres
szeSciu miesiçcy zakoírczony dnia 30 czerwca 2009 roku Quercus Parasolowego

Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (,,Fundusz") z siedzib4 w Warszawie,
ul. Nowy Swiat 6112, obejmuj4cego:

. wprowadzenie do pol4czonego sprawozdania finansowego,

. polqczone zestawienie lokat na dzien 30 czerwca 2009 roku w kwocie 124.474 tysiçcy
zlotych,

. polqczony bilans sporz4dzony na dzieh 30 czerwca 2009 roku, który wykazuje aktywa netto

w kwocie 131.891 tysiçcy zlotych,

. poleczony rachunek wyniku z operacji za okres szeSciu miesiçcy zakoirczony dnia
30 czerwca 2009 roku, wykazuj4cy dodatni wynik z operacji w kwocie 5.902 tysiçcy zlotych,
oraz

. polqczone zestawienie zmian w aktywach netto za okres szeéciu miesiçcy zakoúczony dnia
30 czeÍwca 2009 roku, wykazuj4ce nvigkszenie stanu aktywów netto o kwotç
48.054 tysiçcy zlotych

(,,zalqczone p ol4czon e sprawozdan i e finan sowe" ).

Zarzetelnoíó, prawidlowoSó i jasnoSé, zalqczonego polqczonego sprawozdania finansowego, jak
równie2 za prawidlowoSó ksi4g rachunkowych wchodzqcych w sklad Funduszu subfundusry:
Subfunduszu Quercus Ochrony Kapitalu, Subfunduszu Quercus Selektywny, Subfunduszu

Quercus Agresywny, Subfunduszu Quercus Balkany i Turcja (,,Subfundusze") odpowiada
Zarzqd Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (,,Towarrystwo"), towarrystwa
fundus4, inwestycyjnych zarzqdzaiqcego Funduszem i reprezentui4cego Fundusz. Nasrym
zadaniem bylo wydanie, na podstawie przegl4du za\qczonego pol4czonego sprawozdania

finansowe go, raportu z pr zeglqdt.

Przegl4d przeprowadziliémy stosownie do obowi4zuj4cych w Polsce przepisów prawa oraz
norm wykonywania zawodu bieglego rewidenta wydanych przez Krajowq Radç Biegþch
Rewidentów (,,Normy"). Normy nakladaj4 na nas obowiqzek zaplanowania i przeprowadzenia
przegl4du w taki sposób, aby uzyskaó umiarkowan4 pewnoéó, 2e sprawozdante finansowe nie
zawiera istotnych nieprawidlowoSci. Przegl4du dokonaliémy glównie drog4 analizy danych

finansowych, wgl4du w ksiçgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od

kierownictwa oraz personelu Towarzystwa. Zahes i metoda przegl4du sprawozdania
finansowego istotnie róZniq siç od badarî leZ4cych u podstaw opinii wydawanej o rzetelnoéci,
prawidlowoéci i jasnoSci sprawozdania finansowego. Przegl4d daje mniej pewnoéci niZ badanie.

Nie przeprowadziliémy badania za\qczonego polqczonego sprawozdania finansowego,
w mviqzkuzczym nie wydajemy opinii zbadania.

ERNST & YOUNG W POLSCE JEST CZLONKIEM GLOBALNEJ PRAKTYKI ERNST & YOUNG
SEd Rejonowy dfa m.st. Warszawy w Wôrszawie, Xll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru SAdoweqo, KRS:0000006468
NIP 526-020-79-76, Kapital zdklödowy; 5 210 500 zl
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Przeprowadzony przez nas przeglqd nie wykazal potrzeby dokonania istotnych zmian
w zalqczonym pol4czonym sprawozdaniu finansowym, aby przedstawialo ono prawidlowo,
rzetelnie i jasno we wszystkich istotnych aspektach sytuacjç maj4tkow4 i finansow4 Funduszu

na dziei 30 czerwca 2009 roku oraz jego wynik z operacji za okres szeéciu miesiçcy
zakoírczony dnia 30 czerwca 2009 roku zgodnie z zasadami rachunkowoSci okreélonymi
w ustawie z dnia 29 wrzeínia 1994 roku o rachunkowoéci i odpowiednio wydanymi na jej
podstawie przepisami.

Do zalqczonego pol4czonego sprawozdania finansowego dol4czono oiwiadczenie
deporytariu sza or az j edno stkowe sprawozdania f,rnansowe Subfunduszy.

5.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2009 roku

w lmlenlu
Ernst & Young Audit sp. z o.o.

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

nr ewidencyjny 130

"Ø?/lzno-¿¿
Dorota Snarska-Kuman

Biegþ rewident nr 9667
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minik Januszewski
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PO CZONE PÓ ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

ZA OKRES OD 01-01-2009 ROKU DO 30-06-2009 ROKU



Po czone sprawozdanie finansowe Funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 30.06.2009 r.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Zarz d Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z Ustaw  z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76 poz. 694 z pó niejszymi zmianami) oraz Rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859 z pó niejszymi zmianami) przedstawia po czone sprawozdanie finansowe

Funduszu QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009
roku, na które sk ada si :

Wprowadzenie do po czonego sprawozdania finansowego.
Po czone zestawienie lokat sporz dzone na dzie  30 czerwca 2009 roku w kwocie 124 474 tysi ce z otych.
Po czony bilans sporz dzony na dzie  30 czerwca 2009 roku, który wykazuje aktywa netto w kwocie 131 891 tysi ce z otych.
Po czony rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku, wykazuj cy dodatni
wynik z operacji w kwocie 5 902 tysi ce z otych.
Po czone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku, wykazuj ce
zwi kszenie stanu aktywów netto o kwot  48 054 tysi cy z otych.
Jednostkowe sprawozdania finansowe Subfunduszy za czone w cz ci obejmuj cej zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z
operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przep ywów pieni nych, noty obja niaj ce oraz informacj  dodatkow .

Warszawa, 28 sierpnia 2009 r.

Sebastian Buczek - Prezes Zarz du Artur Paderewski - Pierwszy Wiceprezes Zarz du

Piotr P uska - Wiceprezes Zarz du Pawe  Cicho  - Wiceprezes Zarz du
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Po czone sprawozdanie finansowe Funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 30.06.2009 r.

Nazwa funduszu: QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Nazwa skrócona: QUERCUS Parasolowy SFIO

Typ i konstrukcja: specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami,
specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z ró nymi kategoriami jednostek uczestnictwa

Dane rejestrowe:

Utworzenie funduszu:

Fundusz zosta  utworzony na czas nieograniczony.

QUERCUS Ochrony Kapita u
QUERCUS Selektywny
QUERCUS Agresywny
QUERCUS Ba kany i Turcja

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Funduszu
Subfundusze realizuj  indywidualn  polityk  inwestycyjn  stosuj c odpowiednio dopasowane do celów inwestycyjnych zasady dywersyfikacji lokat.

- QUERCUS Ochrony Kapita u

Fundusz prowadzi dzia alno  na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr: DFL/4030/119/23/07/08/
VI/KNF/50-1-1/SP  z dnia 19 lutego 2008 roku. Pierwsza wycena aktywów netto Funduszu przeprowadzona zosta a za dzie
28 marca 2008 roku. Dniem rozpocz cia dzia alno ci jest dzie  rejestracji Funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych.

Szczegó owe informacje o ograniczeniach i limitach inwestycyjnych, którym podlegaj  lokaty poszczególnych Subfunduszy, a tak e pe ne zasady polityki
inwestycyjnej wraz z kryteriami doboru lokat zawarte s  w Statucie Funduszu.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundusz zosta wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez S d Okr gowy w Warszawie, VII Wydzia
Cywilny Rejestowy, w dniu 13 marca 2008 roku pod numerem RFi 364

Na dzie  sporz dzenia niniejszego sprawozdania w ramach QUERCUS Parasolowy SFIO wydzielone s  nast puj ce subfundusze:
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- QUERCUS Ochrony Kapita u

2.  Instrumenty d ne - od 80% do 100% warto ci aktywów, w tym:

3. Tytu y uczestnictwa - od 0% do 10% warto ci aktywów.
4. Depozyty - od 0% do 25% warto ci aktywów.

- QUERCUS Selektywny

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej warto ci aktywów. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego. Fundusz b dzie
inwestowa  aktywa Subfunduszu g ównie w krótkoterminowe instrumenty d ne, przede wszystkim emitowane, por czane lub gwarantowane przez Skarb
Pa stwa lub Narodowy Bank Polski. Aktywa Subfunduszu mog  by  równie  w ograniczonym zakresie inwestowane w instrumenty akcyjne, jako rodek do
osi gni cia dodatkowych przychodów. redni udzia  instrumentów d nych b dzie wynosi  ponad 90% aktywów Subfunduszu, z tym, e w okresie
przej ciowego zainwestowania cz ci aktywów w instrumenty akcyjne redni udzia  instrumentów d nych mo e by  odpowiednio ni szy. Udzia  lokat w
instrumenty d ne b dzie utrzymywany na poziomie równowa cym ryzyko spadku warto ci pozosta ych lokat w skali roku kalendarzowego. Subfundusz

dzie d , aby warto  jednostki uczestnictwa Subfunduszu na koniec danego roku kalendarzowego by a nie ni sza ni  na koniec roku poprzedniego.
Zabezpieczeniu przed spadkiem warto ci Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu s  zasady polityki inwestycyjnej.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci jego aktywów w wyniku wzrostu warto ci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu
inwestycyjnego. Subfundusz b dzie inwestowa  przede wszystkim w akcje spó ek niedowarto ciowanych (bior c pod uwag  kszta towanie si  w przysz ci
wska ników gie dowych, takich jak np. C/Z), w przypadku których istnieje wysokie prawdopodobie stwo wzrostu ceny rynkowej w uj ciu nominalnym, bez
wzgl du na prognozowane zachowanie si  indeksów gie dowych. Do takich instrumentów w szczególno ci mo na zaliczy  akcje spó ek: b cych
potencjalnym przedmiotem przej , posiadaj cych akcjonariuszy strategicznych b cych osobami fizycznymi lub podmiotami zale nymi od osób fizycznych
(spó ek rodzinnych) oraz oferowanych w ramach emisji na rynku pierwotnym. Cz  aktywów, która nie b dzie ulokowana w akcjach, Subfundusz b dzie
inwestowa  przede wszystkim w d ne papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego, g ównie emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb

W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfundusz okre li , e benchmarkiem Subfunduszu jest rentowno  12-miesi cznych bonów skarbowych.

Subfundusz dokonuj c inwestycji stosuje nast puj ce zasady dywersyfikacji lokat:
1.   Instrumenty akcyjne - od 0% do 20% warto ci aktywów, w tym:

a) zagraniczne instrumenty akcyjne - od 0% do 20% warto ci aktywów;
b) papiery warto ciowe, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 5) Cz ci I Statutu, w tym akcje nabywane w ramach pre-IPO - od 0% do 10%
warto ci aktywów.

d) listy zastawne - od 0% do 50% warto ci aktywów, przy czym listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny - od 0% do
25% warto ci aktywów subfunduszu.

a) d ne papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub
Narodowy Bank Polski - od 50% do 100% warto ci aktywów;

b) d ne papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1-4) Cz ci I Statutu, z wy czeniem
nych papierów warto ciowych i instrumentów rynku pieni nego emitowanych, por czonych lub gwarantowanych przez Skarb

Pa stwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 50% warto ci aktywów;
c) d ne papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 5) Cz ci I Statutu - od 0% do 10%
warto ci aktywów;

e) zagraniczne instrumenty d ne - od 0% do 50% warto ci aktywów.
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Po czone sprawozdanie finansowe Funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 30.06.2009 r.

2.  Instrumenty d ne - od 0% do 100% warto ci aktywów, w tym:

3. Tytu y uczestnictwa - od 0% do 10% warto ci aktywów.
4. Depozyty - od 0% do 25% warto ci aktywów.

- QUERCUS Agresywny

Pa stwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusz charakteryzuje si  brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomi dzy instrumenty akcyjne i instrumenty
ne oraz zmienno ci  rodzajów lokat posiadanych w portfelu.

b) d ne papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1-4) Cz ci I Statutu, z wy czeniem
nych papierów warto ciowych i instrumentów rynku pieni nego emitowanych, por czonych lub gwarantowanych przez Skarb

Pa stwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 50% warto ci aktywów;
c) d ne papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 5) Cz ci I Statutu - od 0% do 10%
warto ci aktywów;

e) zagraniczne instrumenty d ne - od 0% do 100% warto ci aktywów.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci jego aktywów w wyniku wzrostu warto ci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu
inwestycyjnego. Subfundusz b dzie inwestowa  przede wszystkim w instrumenty akcyjne. Cz  aktywów Subfundusz b dzie inwestowa  instrumenty d ne,
przede wszystkim w krótkoterminowe papiery warto ciowe emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub Narodowy Bank Polski.
W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfundusz okre li , e benchmarkiem Subfunduszu jest indeks WIG.

d) listy zastawne - od 0% do 50% warto ci aktywów, przy czym listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny - od 0% do
25% warto ci aktywów subfunduszu.

Subfundusz dokonuj c inwestycji stosuje nast puj ce zasady dywersyfikacji lokat:

W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfundusz d y, aby osi gn  wzrtost warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu w uj ciu nominalnym.

1.   Instrumenty akcyjne - od 0% do 100% warto ci aktywów, w tym:
a) zagraniczne instrumenty akcyjne - od 0% do 100% warto ci aktywów;
b) papiery warto ciowe, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 5) Cz ci I Statutu, w tym akcje nabywane w ramach pre-IPO - od 0% do 10%
warto ci aktywów.

a) d ne papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub
Narodowy Bank Polski - od 0% do 100% warto ci aktywów;
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2.  Instrumenty d ne - od 0% do 50% warto ci aktywów, w tym:

3. Tytu y uczestnictwa - od 0% do 10% warto ci aktywów.
4. Depozyty - od 0% do 25% warto ci aktywów.

- QUERCUS Ba kany i Turcja

2.  Instrumenty d ne - od 0% do 50% warto ci aktywów, w tym:

Subfundusz dokonuj c inwestycji stosuje nast puj ce zasady dywersyfikacji lokat:
1.   Instrumenty akcyjne - od 50% do 100% warto ci aktywów, w tym:

a) zagraniczne instrumenty akcyjne - od 50% do 100% warto ci aktywów;
b) papiery warto ciowe, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 5) Cz ci I Statutu, w tym akcje nabywane w ramach pre-IPO - od 0% do 10%
warto ci aktywów.

a) d ne papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub
Narodowy Bank Polski - od 0% do 25% warto ci aktywów;
b) d ne papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1-3) Cz ci I Statutu, z wy czeniem

nych papierów warto ciowych i instrumentów rynku pieni nego emitowanych, por czonych lub gwarantowanych przez Skarb
Pa stwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 50% warto ci aktywów;

b) d ne papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1-4) Cz ci I Statutu, z wy czeniem
nych papierów warto ciowych i instrumentów rynku pieni nego emitowanych, por czonych lub gwarantowanych przez Skarb

Pa stwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 50% warto ci aktywów;
c) d ne papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 5) Cz ci I Statutu - od 0% do 10%
warto ci aktywów;
d) listy zastawne - od 0% do 25% warto ci aktywów,
e) zagraniczne instrumenty d ne - od 0% do 50% warto ci aktywów.

W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfundusz d y, aby osi gn  wzrost warto ci jednostki uczestnictwa w uj ciu relatywnym do benchmarku 50%
ISE + 30% ATX + 15% BET + 5% Sofix (IABS).

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci aktywów w wyniku wzrostu warto ci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu
inwestycyjnego. Subfundusz b dzie inwestowa  przede wszystkim w instrumenty akcyjne notowane na gie dach w Stambule, Atenach, Bukareszcie i Sofii.
Cz  aktywów, która nie b dzie ulokowana w akcjach, Subfundusz b dzie inwestowa  w instrumenty d ne, przede wszystkim w krótkoterminowe papiery
warto ciowe emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitowane, por czane lub gwarantowane przez
Turcj , Grecj , Rumuni  i Bu gari  oraz banki centralne tych pa stw. Lokaty, o których mowa powy ej b  stanowi y cznie co najmniej 50% warto ci
aktywów Subfunduszu. Subfundusz jest funduszem regionalnym i koncentruje lokaty w okre lonym obszarze geograficznym.

a) d ne papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub
Narodowy Bank Polski - od 0% do 25% warto ci aktywów;

Subfundusz dokonuj c inwestycji stosuje nast puj ce zasady dywersyfikacji lokat:
1.   Instrumenty akcyjne - od 50% do 100% warto ci aktywów, w tym:

a) zagraniczne instrumenty akcyjne - od 0% do 50% warto ci aktywów;
b) papiery warto ciowe, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 5) Cz ci I Statutu, w tym akcje nabywane w ramach pre-IPO - od 0% do 10%
warto ci aktywów.
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Po czone sprawozdanie finansowe Funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 30.06.2009 r.

3. Tytu y uczestnictwa - od 0% do 10% warto ci aktywów.
4. Depozyty - od 0% do 25% warto ci aktywów.

Towarzystwo zarz dzaj ce Funduszem
Firma: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spó ka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: ul.Nowy wiat 6/12, Warszawa (00-400)

d rejestrowy: d Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydzia  Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000288126
Data wpisu: 10 wrze nia 2007 roku

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje okres od 01.01.2009 roku do 30.06.2009 roku.
Dzie  bilansowy: 30.06.2009 roku.
Dane porównywalne: od 13.03.2008 roku do 30.06.2008 roku. oraz od 13.03.2008 roku do 31.12.2008 roku

Za enie kontynuowania dzia alno ci

Dane identyfikuj ce podmiot dokonuj cy przegl du sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audit sp. z o.o.
Adres: Rondo ONZ 1, Warszawa (00-124)

c) d ne papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 5) Cz ci I Statutu - od 0% do 10%
warto ci aktywów;
d) listy zastawne - od 0% do 50% warto ci aktywów, przy czym listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny - od 0% do
25% warto ci aktywów subfunduszu

Pa stwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 50% warto ci aktywów;

Sprawozdanie finansowe Funduszu zosta o sporz dzone przy za eniu kontynuowania dzia alno ci przez Fundusz oraz Subfundusze w daj cej si  przewidzie
przysz ci. Zdaniem Zarz du Towarzystwa nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania dzia alno ci Funduszu oraz Subfunduszy w
okresie co najmniej 12 miesi cy od dnia bilansowego.

e) zagraniczne instrumenty d ne - od 0% do 50% warto ci aktywów.
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Adres: Rondo ONZ 1, Warszawa (00-124)

Kategorie jednostek uczestnictwa i okre lenie cech je ró nicuj cych
Fundusz zbywa nast puj ce kategorie jednostek uczestnictwa:

 Jednostki uczestnictwa kategorii A

 Jednostki uczestnictwa kategorii S

Warszawa, 28 sierpnia 2009 r.

Jednostki uczestnictwa kategorii S s  zbywane wy cznie w ramach programów inwestycyjnych, pod warunkiem oferowania programu przez Fundusz i
dystrybutora oraz zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Jednostki uczestnictwa kategorii S s  zbywane bezpo rednio przez Fundusz oraz za
po rednictwem dystrybutorów wskazanych w prospekcie. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii S w ramach programów inwestycyjnych okre la
prospekt oraz odpowiednia umowa dodatkowa. Z tytu u zbywania pobierana jest op ata dystrybucyjna nie wy sza ni : 0% w przypadku Subfunduszu
QUERCUS Ochrony Kapita u, 2,8% w przypadku Subfunduszu QUERCUS Selektywyny, 3,3% w przypadku Subfunduszy QUERCUS Agresywny i
QUERCUS Ba kany i Turcja zadeklarowenej przez uczestnika sumy wp at w ramach danego programu inwestycyjnego pobierana jednorazowo od pierwszej
wp aty. Z tytu u odkupienia mo e by  pobrana op ata umorzeniowa w wysoko ci nie wy szej ni : 0% w przypadku Subfunduszu QUERCUS Ochrony
Kapita u, 2,8% w przypadku Subfunduszu QUERCUS Selektywyny, 3,3% w przypadku Subfunduszy QUERCUS Agresywny i QUERCUS Ba kany i Turcja
zadeklarowanej przez uczestnika sumy wp at w ramach jednego programu inwestycyjnego. W okresie obj tym sprawozdaniem jednostki uczestnictwa
kategorii S nie by y zbywane.

Jednostki uczestnictwa kategorii A s  zbywane w ramach podstawowej oferty Funduszu, co oznacza, e mog  by  nabywane bez konieczno ci zawarcia
umowy dodatkowej. Jednostki uczestnictwa kategorii A s  zbywane bezpo rednio przez Fundusz oraz za po rednictwem wszystkich dystrybutorów. Po
otwarciu konta uczestnika inwestorzy i uczestnicy mog  nabywa  jednostki uczestnictwa kategorii A na zasadach okre lonych w prospekcie. Z tytu u
zbywania pobierana jest op ata dystrybucyjna nie wy sza ni : 0% w przypadku Subfunduszu QUERCUS Ochrony Kapita u, 2,8% w przypadku Subfunduszu
QUERCUS Selektywyny, 3,3% w przypadku Subfunduszy QUERCUS Agresywny i QUERCUS Ba kany i Turcja wp aty dokonanej przez nabywc .

ówny Ksi gowy Funduszy

P i o t r   P  u s k a
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Po czone sprawozdanie finansowe Funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 30.06.2009 r.

1) Tabela g ówna

tys z tys z % tys z tys z %
Akcje 24 386 26 707 20,03 14 316 11 244 13,24
Warranty subskrypcyjne - - - - - -
Prawa do akcji - - - 336 305 0,36
Prawa poboru - - - 22 26 0,03
Kwity depozytowe - - - - - -
Listy zastawne - - - - - -

ne papiery warto ciowe 79 785 81 809 61,35 51 481 53 169 62,61
Instrumenty pochodne - - - - - -
Udzia y w spó kach z ograniczon  odpowiedzialno ci - - - - - -

30.06.2009 31.12.2008

Warto  wg ceny
nabycia

Warto  na dzie
bilansowy Udzia  w aktywach

Sk adniki lokat

1. PO CZONE ZESTAWIENIE LOKAT

Warto  wg ceny
nabycia

Warto  na dzie
bilansowy Udzia  w aktywach
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Udzia y w spó kach z ograniczon  odpowiedzialno ci - - - - - -
Jednostki uczestnictwa - - - - - -
Certyfikaty inwestycyjne - - - - - -
Tytu y uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania maj ce siedzib  za granic - - - - - -

Wierzytelno ci - - - - - -
Weksle - - - - - -
Depozyty 15 747 15 958 11,97 9 500 9 505 11,19
Waluty - - - - - -
Nieruchomo ci - - - - - -
Statki morskie - - - - - -
Inne - - - - - -

RAZEM 119 918 124 474 93,35 75 655 74 249 87,43

Warszawa, 28 sierpnia 2009 r.

Niniejsze po czone zestawienie lokat nale y analizowa cznie z wprowadzeniem oraz za czonymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy.

ówny Ksi gowy Funduszy

P i o t r   P  u s k a
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Po czone sprawozdanie finansowe Funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 30.06.2009 r.

sporz dzony na dzie  30.06.2009 - w tysi cach z otych

30.06.2009 31.12.2008

I Aktywa 133 356 84 926
1. rodki pieni ne i ich ekwiwalenty 4 443 4 753
2. Nale no ci 439 1 125
3. Transakcje przy zobowi zaniu si  drugiej strony do odkupu 4 000 4 799
4. Sk adniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 70 127 34 036

ne papiery warto ciowe 43 420 22 488
5. Sk adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 54 347 40 213

ne papiery warto ciowe 38 389 34 187
6. Nieruchomo ci 0 0
7. Pozosta e aktywa 0 0

II Zobowi zania 1 465 1 089
1. Zobowi zania w asne subfunduszy 1 465 1 089
2. Zobowi zania proporcjonalne funduszu 0 0

III Aktywa netto ( I-II ) 131 891 83 837
IV Kapita  funduszu 130 516 88 364

1. Kapita  wp acony 207 567 119 373
2. Kapita  wyp acony (wielko  ujemna) -77 051 -31 009

V Dochody zatrzymane -1 526 -2 027
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 2 170 805
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk(strata) ze zbycia lokat -3 696 -2 832

2.   PO CZONY BILANS
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2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk(strata) ze zbycia lokat -3 696 -2 832
VI Wzrost (spadek) warto ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 901 -2 500
VII Kapita  funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 131 891 83 837

Warszawa, 28 sierpnia 2009 r.

Niniejszy po czony bilans nale y analizowa cznie z wprowadzeniem oraz za czonymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy.

ówny Ksi gowy Funduszy

P i o t r   P  u s k a
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Po czone sprawozdanie finansowe Funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 30.06.2009 r.

sporz dzony za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 - w tysi cach z otych

01.01.2009  -
- 30.06.2009

13.03.2008  -
- 31.12.2008

13.03.2008  -
- 30.06.2008

I Przychody z lokat 2 759 1 902 336
1. Dywidendy i inne udzia y w zyskach 235 103 28
2. Przychody odsetkowe 2 389 1 795 305
3. Przychody zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci 0 0 0
4. Dodatnie saldo ró nic kursowych 135 4 3
5. Pozosta e 0 0 0

II Koszty funduszu 1 430 1 148 187
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 148 1 004 187
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadz cych dystrybucj 0 0 0
3. Op aty dla depozytariusza 72 72 0
4. Op aty zwi zane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 72 72 0
5. Op aty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0
6. Us ugi w zakresie rachunkowo ci 0 0 0
7. Us ugi w zakresie zarz dzania aktywami funduszu 0 0 0
8. Us ugi prawne 0 0 0
9. Us ugi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0
10. Koszty odsetkowe 0 0 0
11. Koszty zwi zane z posiadaniem nieruchomo ci 0 0 0
12. Ujemne saldo ró nic kursowych 127 0 0
13. Pozosta e 11 0 0

III Koszty pokrywane przez towarzystwo 36 51 0

3.   PO CZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
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III Koszty pokrywane przez towarzystwo 36 51 0
IV Koszty funduszu netto ( II-III ) 1 394 1 097 187
V Przychody z lokat netto ( I-IV ) 1 365 805 149
VI Zrealizowany i niezrealizowany zysk/strata 4 537 -5 332 -1 025

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -864 -2 832 20
z tytu u ró nic kursowych 241 4 0

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 5 401 -2 500 -1 045
z tytu u ró nic kursowych 5 242 19

VII Wynik z operacji 5 902 -4 527 -876

Warszawa, 28 sierpnia 2009 r.

Niniejszy po czony rachunek wyniku nale y analizowa cznie z wprowadzeniem oraz za czonymi jednostkowymi sprawozdaniami
finansowymi Subfunduszy.

ówny Ksi gowy Funduszy

P i o t r   P  u s k a
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Po czone sprawozdanie finansowe Funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 30.06.2009 r.

4.  PO CZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
sporz dzone za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 - w tysi cach z otych

01.01.2009  -
- 30.06.2009

13.03.2008  -
- 31.12.2008

1. Warto  aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 83 837 0
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) , w tym: 5 902 -4 527

a) przychody z lokat netto, 1 365 805
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, -864 -2 832
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 5 401 -2 500

3. Zmiana w aktywach netto z tytu u wyniku z operacji 5 902 -4 527
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) subfunduszy (razem) 0 0

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

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 42 152 88 364
a) zmiana kapita u wp aconego (powi kszenie kapita u z tytu u zbytych j.u.) 88 194 119 373

b) zmiana kapita u wyp aconego (zmniejszenie kapita u z tytu u odkupionych j.u.) 46 042 31 009

6. czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5) 48 054 83 837
7. Warto  aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 131 891 83 837
8. rednia warto  aktywów netto w okresie sprawozdawczym 113 463 51 577

I. Zmiana Warto ci Aktywów Netto

Niniejsze po czone zestawienie zmian w aktywach netto nale y analizowa cznie z wprowadzeniem oraz za czonymi
jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy.
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Warszawa, 28 sierpnia 2009 r.

jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy.

ówny Ksi gowy Funduszy

P i o t r   P  u s k a
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QUERCUS TFI S.A.,
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, tel. +4822 205 30 00

www.qtfi.pl
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