.Oświadczenie firmy audytorskiej z wykonania usługi atestacyjnej
wydane dla Zarządu Superfund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Towarzystwo), w
zakresie zgodności metod i zasad wyceny aktywów Superfund Silver Powiązany Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego, powiązanego z funduszem podstawowym Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Otwarty, opisanych w Prospekcie informacyjnym, z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o

zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.
Przeprowadziliśmy niezależną usługę atestacyjną dającą wystarczającą pewność, której przedmiotem było wyrażenie opinii w
zakresie:
- zgodności metod i zasad wyceny aktywów Superfund Silver Powiązany Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego, powiązanego z funduszem podstawowym Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Otwarty (dalej: Fundusz), opisanych w Rozdziale 3.42 Prospektu informacyjnego Funduszu, w pkt „Metody i zasady
dokonywania wyceny aktywów Superfund Silver Powiązany Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz
oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów
funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o
zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną.”, a także
- zgodności i kompletności powyższych zasad wyceny aktywów Funduszu z jego polityką inwestycyjną, opisaną w
odpowiednich rozdziałach Prospektu Informacyjnego, jak również w Statucie Funduszu.
Aktualizacja Prospektu informacyjnego została dokonana na dzień 1 lipca 2021 r. i została przyjęta przez Zarząd Towarzystwa
(dalej: Zarząd) dla ww. Funduszu. Do oceny zgodności metod i zasad z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy
inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych metod i zasad z polityką inwestycyjną Funduszu, posłużono się
kryteriami zgodności z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j. z dnia 2021.02.01)
i wydanych na jej podstawie przepisami wykonawczymi, w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24
grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U.2007.249.1859 z dnia
2007.12.31), zwanych dalej przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
Odpowiedzialność Zarządu Towarzystwa. Zarząd jest odpowiedzialny za wybór i przyjęcie odpowiednich metod i zasad wyceny
aktywów Funduszu zgodnych z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz za zgodność i
kompletność tych zasad z polityką inwestycyjną Funduszu, jak również za przyjęcie polityki inwestycyjnej Funduszu. Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za zapewnienie, iż dokumentacja przekazana biegłemu rewidentowi jest właściwa i
kompletna, jak też za zapewnienie działania systemu kontroli wewnętrznej w zakresie pozwalającymi na uzasadnione
stwierdzenie, iż dokumentacja ta jest wolna od istotnych nieprawidłowości, wywołanych oszustwami lub błędem.
Odpowiedzialność firmy audytorskiej. Naszym zadaniem było przeprowadzenie prac atestacyjnych o racjonalnej pewności w
odniesieniu do metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym i wyrażenie, na podstawie
przeprowadzonych procedur, wniosku dającego racjonalną pewność na temat zgodności metod i zasad wyceny aktywów
Funduszu opisanych w Prospekcie informacyjnym Funduszu, z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy
inwestycyjnych oraz o zgodności i kompletności tych zasad z polityką inwestycyjną Funduszu.
Usługę przeprowadziliśmy zgodnie z postanowieniami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych innych niż badanie i przegląd
3000 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego: Usługi Atestacyjne inne niż badanie
lub przeglądy historycznych informacji finansowych), przyjętego uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia
2019 r. Standard ten nakłada na nas obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą
pewność, że przyjęte zasady wyceny aktywów Funduszu są zgodne i kompletne oraz metody wyceny aktywów Funduszu są
zgodne z przyjętymi kryteriami. Wystarczająca pewność to mniej niż absolutna pewność.
Jako firma audytorska stosujemy przyjęty uchwałą Krajowej Rady biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 r., jako
Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1 (IAASB) Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy
sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych, które wymagają od nas
wdrożenia i utrzymywania kompleksowego systemu kontroli jakości z udokumentowaną polityką i procedurami dotyczącymi
zgodności z zasadami etyki, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami prawa.
Spełniamy wymogi dotyczące niezależności i etyki wynikające z Kodeksu Etyki Zawodowych Księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, który jest oparty na podstawowych
zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania tajemnicy
informacji oraz profesjonalnego postępowania, jak również inne wymogi niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla
niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.
Przeprowadzone procedury. Wybór procedury zależy od naszego osądu, w tym od naszej oceny ryzyka wystąpienia, wskutek
oszustw lub błędów, istotnego zniekształcenia dotyczącego zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu z przepisami
dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz zgodności i kompletności zasad wyceny aktywów z polityką
inwestycyjną Funduszu.
Przeprowadzone przez nas procedury obejmowały również ocenę, czy zagadnienie będące przedmiotem usługi jest
odpowiednie, a przyjęte kryteria stosowne do danych okoliczności.
Ocena nie obejmowała weryfikacji, czy opisane w Prospekcie informacyjnym Funduszu metody i zasady były stosowane do
wyceny aktywów Funduszu, ani też, czy opisane w Statucie Funduszu polityki inwestycyjne Funduszu były przestrzegane.
Przeprowadzona przez nas ocena metod i zasad wyceny aktywów Funduszu została dokonana na dzień 1 lipca 2021 r. Nie
jesteśmy odpowiedzialni za aktualizacje niniejszego oświadczenia w związku ze zmianami metod i zasad wyceny aktywów,
które zostaną wprowadzone po wydaniu oświadczenia.

Określenie kryteriów. Ocenę zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu dokonaliśmy na podstawie przepisów
dotyczących rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
Ocenę zgodności i kompletności zasad wyceny aktywów Funduszu dokonaliśmy na podstawie polityki inwestycyjnej Funduszu.
Opinia. Podstawę sformułowania naszej opinii stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego nasza opinia powinna być czytana z
ich uwzględnieniem.
Uważamy, że uzyskane przez nas dowody są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Naszym zdaniem, opisane w Prospekcie informacyjnym:
- metody i zasady wyceny aktywów Funduszu są, we wszystkich istotnych aspektach, zgodne z przepisami dotyczącymi
rachunkowości funduszy inwestycyjnych; oraz
- zasady wyceny aktywów Funduszu są we wszystkich istotnych aspektach, zgodne i kompletne z polityką inwestycyjną przyjętą
dla Funduszu.
Ograniczenie stosowania. Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone wyłącznie w celu spełnienia wymogów określonych w
art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz.U.2021.605 t.j. z dnia 2021.04.01).
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Oświadczenie firmy audytorskiej z wykonania usługi atestacyjnej
wydane dla Zarządu Superfund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:
Towarzystwo), w zakresie zgodności metod i zasad wyceny aktywów Superfund Trend Podstawowy
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, będącego funduszem podstawowym dla funduszu
powiązanego Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, opisanych w
Prospekcie informacyjnym, z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o
zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.

Przeprowadziliśmy niezależną usługę atestacyjną dającą wystarczającą pewność, której przedmiotem było
wyrażenie opinii w zakresie:
- zgodności metod i zasad wyceny aktywów Superfund Trend Podstawowy Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego, będącego funduszem podstawowym dla funduszu powiązanego Superfund Silver
Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz), opisanych w Rozdziale 3.44

Prospektu informacyjnego Funduszu, w pkt „Metody i zasady dokonywania wyceny aktywów Superfund Trend
Podstawowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz oświadczenie podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu
opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a
także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną.”, a także
- zgodności i kompletności powyższych zasad wyceny aktywów Funduszu z jego polityką inwestycyjną, opisaną
w odpowiednich rozdziałach Prospektu Informacyjnego, jak również w Statucie Funduszu.
Aktualizacja Prospektu informacyjnego została dokonana na dzień 1 lipca 2021 r. i została przyjęta przez Zarząd
Towarzystwa (dalej: Zarząd) dla ww. Funduszu. Do oceny zgodności metod i zasad z przepisami dotyczącymi
rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych metod i zasad z polityką
inwestycyjną Funduszu, posłużono się kryteriami zgodności z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j. z dnia 2021.02.01) i wydanych na jej podstawie przepisami wykonawczymi,
w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U.2007.249.1859 z dnia 2007.12.31), zwanych dalej
przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
Odpowiedzialność Zarządu Towarzystwa. Zarząd jest odpowiedzialny za wybór i przyjęcie odpowiednich metod
i zasad wyceny aktywów Funduszu zgodnych z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych
oraz za zgodność i kompletność tych zasad z polityką inwestycyjną Funduszu, jak również za przyjęcie polityki
inwestycyjnej Funduszu. Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za zapewnienie, iż dokumentacja przekazana
biegłemu rewidentowi jest właściwa i kompletna, jak też za zapewnienie działania systemu kontroli
wewnętrznej w zakresie pozwalającymi na uzasadnione stwierdzenie, iż dokumentacja ta jest wolna od
istotnych nieprawidłowości, wywołanych oszustwami lub błędem.
Odpowiedzialność firmy audytorskiej. Naszym zadaniem było przeprowadzenie prac atestacyjnych o racjonalnej
pewności w odniesieniu do metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym i
wyrażenie, na podstawie przeprowadzonych procedur, wniosku dającego racjonalną pewność na temat
zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie informacyjnym Funduszu, z
przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz o zgodności i kompletności tych zasad z
polityką inwestycyjną Funduszu.
Usługę przeprowadziliśmy zgodnie z postanowieniami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych innych niż
badanie i przegląd 3000 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego:
Usługi Atestacyjne inne niż badanie lub przeglądy historycznych informacji finansowych), przyjętego uchwałą
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 r. Standard ten nakłada na nas obowiązek
zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że przyjęte zasady
wyceny aktywów Funduszu są zgodne i kompletne oraz metody wyceny aktywów Funduszu są zgodne z
przyjętymi kryteriami. Wystarczająca pewność to mniej niż absolutna pewność.
Jako firma audytorska stosujemy przyjęty uchwałą Krajowej Rady biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 r.,
jako Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1 (IAASB) Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i
przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych, które
wymagają od nas wdrożenia i utrzymywania kompleksowego systemu kontroli jakości z udokumentowaną
polityką i procedurami dotyczącymi zgodności z zasadami etyki, standardami zawodowymi oraz mającymi
zastosowanie regulacjami i przepisami prawa.
Spełniamy wymogi dotyczące niezależności i etyki wynikające z Kodeksu Etyki Zawodowych Księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
który jest oparty na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji
i należytej staranności, zachowania tajemnicy informacji oraz profesjonalnego postępowania, jak również inne
wymogi niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.
Przeprowadzone procedury. Wybór procedury zależy od naszego osądu, w tym od naszej oceny ryzyka
wystąpienia, wskutek oszustw lub błędów, istotnego zniekształcenia dotyczącego zgodności metod i zasad

wyceny aktywów Funduszu z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz zgodności i
kompletności zasad wyceny aktywów z polityką inwestycyjną Funduszu.
Przeprowadzone przez nas procedury obejmowały również ocenę, czy zagadnienie będące przedmiotem usługi
jest odpowiednie, a przyjęte kryteria stosowne do danych okoliczności.
Ocena nie obejmowała weryfikacji, czy opisane w Prospekcie informacyjnym Funduszu metody i zasady były
stosowane do wyceny aktywów Funduszu, ani też, czy opisane w Statucie Funduszu polityki inwestycyjne
Funduszu były przestrzegane.
Przeprowadzona przez nas ocena metod i zasad wyceny aktywów Funduszu została dokonana na dzień 1 lipca
2021 r. Nie jesteśmy odpowiedzialni za aktualizacje niniejszego oświadczenia w związku ze zmianami metod i
zasad wyceny aktywów, które zostaną wprowadzone po wydaniu oświadczenia.
Określenie kryteriów. Ocenę zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu dokonaliśmy na podstawie
przepisów dotyczących rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
Ocenę zgodności i kompletności zasad wyceny aktywów Funduszu dokonaliśmy na podstawie polityki
inwestycyjnej Funduszu.
Opinia. Podstawę sformułowania naszej opinii stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego nasza opinia
powinna być czytana z ich uwzględnieniem.
Uważamy, że uzyskane przez nas dowody są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej
opinii.
Naszym zdaniem, opisane w Prospekcie informacyjnym:
- metody i zasady wyceny aktywów Funduszu są, we wszystkich istotnych aspektach, zgodne z przepisami
dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych; oraz
- zasady wyceny aktywów Funduszu są we wszystkich istotnych aspektach, zgodne i kompletne z polityką
inwestycyjną przyjętą dla Funduszu.
Ograniczenie stosowania. Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone wyłącznie w celu spełnienia wymogów
określonych w art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2021.605 t.j. z dnia 2021.04.01).
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