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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 


 


 


Dla Uczestników BGŻ Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego  


 


 


Sprawozdanie z badania rocznego połączonego sprawozdania finansowego 


 


Opinia  


Przeprowadziliśmy badanie rocznego połączonego sprawozdania finansowego BGŻ Specjalistycznego 


Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), które zawiera wprowadzenie do połączonego 


sprawozdania finansowego, połączone zestawienie lokat i połączony bilans na dzień 31 grudnia 


2018 r., połączony rachunek wyniku z operacji i połączone zestawienie zmian w aktywach netto 


sporządzone za rok zakończony w tym dniu („połączone sprawozdanie finansowe”).  


 


Naszym zdaniem połączone sprawozdanie finansowe: 


 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień 


31 grudnia 2018 r. oraz jego wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu, 


zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r.  


o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019 r., poz. 351) oraz przyjętymi 


zasadami (polityką) rachunkowości;  


 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Fundusz przepisami prawa oraz jego 


statutem; 


 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 


z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.  


 


Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy 


dnia 29 marca 2019 roku. 


 


Podstawa opinii  


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji 


przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz 


stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze 


publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późniejszymi zmianami) 


oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów 


dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego 


(„Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE L158). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami 


została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za 


badanie sprawozdania finansowego.  


 


Jesteśmy niezależni od Funduszu zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych 


Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych 


Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań 


finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami 


i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma 


audytorska pozostali niezależni od Funduszu zgodnie z wymogami niezależności określonymi 


w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE. 
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Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić 


podstawę dla naszej opinii. 


 


Kluczowe sprawy badania  


Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej 


znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy. Obejmują one 


najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje 


ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się  


w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu 


naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których 


uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami 


ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw. 


 


Kluczowa sprawa badania Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy 


Wycena składników lokat nienotowanych Funduszu 


Wartość składników lokat nienotowanych 


na aktywnym rynku została szczegółowo 


wykazana w tabelach uzupełniających 


zestawienie lokat do sprawozdań 


finansowych subfunduszy wchodzących 


w skład Funduszu.  


 


Kwestia została uznana za istotną 


z uwagi na fakt, że wycena składników 


lokat nienotowanych na aktywnych 


rynku, wymaga zastosowania przez 


Zarząd Towarzystwa profesjonalnego 


osądu i licznych założeń, w tym 


dotyczących między innymi:  


 oceny przesłanek utraty wartości jak 


również szacunku ewentualnej utraty 


wartości dla aktywów wycenianych 


w skorygowanej cenie nabycia,  


 oceny kredytowej emitentów,  


 estymacji oczekiwanych przepływów 


pieniężnych i stóp dyskontowych 


wykorzystywanych w ustaleniu utraty 


wartości. 


W ramach badania udokumentowaliśmy nasze 


zrozumienie procesu zapewnienia przez kierownictwo 


odpowiedniego poziomu kontroli wewnętrznej 


w procesie wyceny składników lokat nienotowanych 


Funduszu. Skuteczność działania systemu kontroli 


wewnętrznej w tym zakresie oceniliśmy poprzez 


przeprowadzenie testów istotnych kontroli.  


 


Przeprowadziliśmy przegląd protokołów z posiedzeń 


Komitetu Inwestycyjnego w celu zrozumienia 


działalności inwestycyjnej Funduszu.  


 


Uzgodniliśmy zestawienia składników lokat 


nienotowanych na aktywnym rynku z księgami 


rachunkowymi Funduszu, a także z niezależnie 


otrzymanym potwierdzeniem od Depozytariusza.  


 


Nasze szczegółowe procedury obejmowały między 


innymi:  


 ocenę prawidłowości wyceny tych lokat według 


skorygowanej ceny nabycia przy zastosowaniu 


efektywnej stopy procentowej,  


 analizę przeprowadzonej przez Zarząd oceny 


składników tych lokat pod kątem identyfikacji 


przesłanek utraty wartości, w tym wynikających 


z sytuacji kredytowej emitentów. 


 


Odpowiedzialność Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. 


i osób sprawujących nadzór za połączone sprawozdanie finansowe 


Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. (zwanego dalej 


„Towarzystwem”) jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych 


ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji 


majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Funduszu zgodnie z przepisami Ustawy 


o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, w szczególności 
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rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad 


rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859), zwanym dalej 


„Rozporządzeniem o rachunkowości”, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz 


obowiązującymi Fundusz przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd 


Towarzystwa uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego 


niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 


 


Sporządzając połączone sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę 


zdolności Funduszu do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw 


związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako 


podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji 


Funduszu, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla 


likwidacji lub zaniechania działalności. 


 


Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są zobowiązani do zapewnienia, 


aby połączone sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie  


o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za nadzorowanie 


procesu sprawozdawczości finansowej Funduszu. 


 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 


Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy połączone sprawozdanie finansowe jako 


całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie 


sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem 


pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące 


istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane 


za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na 


decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego. 


 


Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Funduszu ani efektywności 


lub skuteczności prowadzenia jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie lub w przyszłości. 


 


Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, 


a także: 


 identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 


spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 


odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające 


i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego 


zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ 


oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub 


obejścia kontroli wewnętrznej; 


 uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania 


procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia 


opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Funduszu;  


 oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność 


szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 


 wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 


kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 


badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może 


poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Funduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli 


dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi 


w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu 
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finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze 


wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego 


sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, 


że Fundusz zaprzestanie kontynuacji działalności; 


 oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym 


ujawnienia oraz czy połączone sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą 


transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 


 


Przekazujemy Radzie Nadzorczej Towarzystwa informacje o, między innymi, planowanym zakresie 


i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących 


słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 


 


Składamy Radzie Nadzorczej Towarzystwa oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów 


etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ją o wszystkich powiązaniach 


i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej 


niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach. 


 


Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej Towarzystwa ustaliliśmy te sprawy, które były 


najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy i dlatego 


uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego 


rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy,  


w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym 


sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje 


przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego. 


 


Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności  


 


Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Funduszu za rok obrotowy zakończony 


31 grudnia 2018 r. („Sprawozdanie z działalności”). 


 


Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa 


Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie 


z przepisami prawa.  


 


Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są zobowiązani do zapewnienia, 


aby Sprawozdanie z działalności spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.  


 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta 


Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. 


W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze 


Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy Sprawozdanie z działalności nie jest 


istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, 


lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, 


stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani 


poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami 


ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy Sprawozdanie z działalności zostało 


sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu 


finansowym.  
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Opinia o Sprawozdaniu z działalności  


Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności:  


 zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości,  


 jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 


 


Ponadto, w świetle wiedzy o Funduszu i jego otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania 


oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 


 


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 


 


Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań 


finansowych 


Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług 


niebędących badaniem, które są zakazane na mocy art. 5 ust. 1 Rozporządzenia UE oraz art. 136 


Ustawy o biegłych rewidentach. 


 


Opinia na temat Listu Towarzystwa skierowanego do Uczestników Funduszu 


Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Listu Towarzystwa skierowanego 


do Uczestników Funduszu (dalej „List Zarządu Towarzystwa”). 


 


Za sporządzenie Listu Zarządu Towarzystwa zgodnie z Rozporządzeniem o rachunkowości oraz 


innymi obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialny jest Zarząd Towarzystwa. 


 


Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, 


zapoznanie się z treścią Listu Zarządu Towarzystwa i wskazanie, czy informacje w nim zawarte są 


kompletne w rozumieniu §37 Rozporządzenia o rachunkowości i są zgodne z informacjami zawartymi 


w załączonym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, 


czy w świetle naszej wiedzy o Funduszu i Towarzystwie i jego otoczeniu uzyskanej podczas badania 


sprawozdania finansowego Funduszu, stwierdziliśmy w Liście Zarządu Towarzystwa istotne 


zniekształcenia. 


 


Naszym zdaniem informacje zawarte w Liście Zarządu Towarzystwa uwzględniają postanowienia 


§37 Rozporządzenia o rachunkowości i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym 


sprawozdaniu finansowym. Ponadto, w świetle wiedzy o Towarzystwie i jego otoczeniu uzyskanej 


podczas badania, nie stwierdziliśmy w Liście Zarządu Towarzystwa istotnych zniekształceń. 


 


Do połączonego sprawozdania finansowego dołączone zostało Oświadczenie Depozytariusza 


o zgodności danych dotyczących stanów aktywów Funduszu ze stanem faktycznym.  


 


Wybór firmy audytorskiej 


Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Funduszu uchwałą 13 Zwyczajnego 


Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2017 roku. Sprawozdania finansowe Funduszu badamy 


nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2016 roku, to jest 


przez trzy kolejne lata obrotowe. 
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Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 


sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Dorota Snarska-Kuman. 


 


Działający w imieniu Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą 


w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 73, w imieniu której kluczowy biegły 


rewident zbadał połączone sprawozdanie finansowe: 


 


 


 


 


 


Dorota Snarska-Kuman  


nr w rejestrze 9667 


 


 


 


Warszawa, 29 marca 2019 roku 
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 


SUBFUNDUSZU  


ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO 31 GRUDNIA 


2018 ROKU 


 


SUBFUNDUSZU MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK  


(DO DNIA 23 MARCA 2017 ROKU DZIAŁAJĄCEGO POD 


NAZWĄ SUBFUNDUSZ MULTISTRATEGIA)  
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WPROWADZENIE 


Nazwa Subfunduszu 


Subfundusz Małych i Średnich Spółek (dalej jako „Subfundusz”) jest subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu BGŻ Specjalistyczny 


Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej jako „Fundusz”). 


Fundusz BGŻ SFIO jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 


 Subfundusz Konserwatywny, 


 Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów, 


 Subfundusz Małych i Średnich Spółek, 


 Subfundusz Lokata Kapitału. 


 


Fundusz w dniu 28 kwietnia 2014 roku został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 970. 


Subfundusz został utworzony pod nazwą „Zrównoważony”, która została zmieniona na „Multistrategia” a od 24 marca 2017 roku 


Subfundusz działa pod nazwą Subfundusz Małych i Średnich Spółek. Pierwsza wycena Subfunduszu miała miejsce w dniu 15 maja 2014 r. 


Subfundusz został utworzony na czas nieograniczony. 


Od dnia 29 września 2017 roku Fundusz zbywa tylko jedną kategorię jednostek uczestnictwa „A”. Wcześniej Fundusz oferował dwie 


kategorie jednostek uczestnictwa: kategorię BGŻ oraz kategorię BGŻOptima, które różniły się wysokością opłat manipulacyjnych oraz 


dostępnością u Dystrybutora.   


 


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 


Od dnia 21 stycznia 2016 roku Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, jest zarządzany przez Towarzystwo Funduszy 


Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Twardej 18 (wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 


prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  


0000031121) o kapitale zakładowym w wysokości 9 048 000,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, REGON: 012557199.  


Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, do dnia 20 stycznia 2016 roku był zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo 


Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Próżnej 9 (wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278264). NIP: 


1080003069. 


 


Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 


Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej 


Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Sp.k) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II lok 22. 00-133 Warszawa. 


 


Cel inwestycyjny Subfunduszu 


1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 


2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
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Specjalizacja Subfunduszu 


1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu odbywa się poprzez aktywne inwestowanie głównie w akcje małych i średnich spółek 


lub tytułu uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy akcyjnych. Akcje, mogące stanowić do 100% lokat, są instrumentami o 


wysokim poziomie ryzyka.  Oznacza to, że nabycie jednostek uczestnictwa Subfunduszu wiąże się z podwyższonym ryzykiem. 


Subfundusz jest adresowany do inwestorów o co najmniej 5 letnim horyzoncie czasowym inwestycji. 


2. Fundusz może realizować politykę inwestycyjna Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w jednostki 


uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji 


wspólnego inwestowania. 


 


Ograniczenia inwestycyjne 


Od 5 czerwca 2017 roku w Subfunduszu obowiązuje następująca polityka inwestycyjna: 


 


1. Fundusz lokuje minimum 66% wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Udziałowe emitowane przez małe i średnie spółki, 
jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub 


instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują min 50% aktywów w Instrumenty 


Udziałowe, które są emitowane głównie przez małe i średnie spółki. 
 


2. Depozyty bankowe, Instrumenty Dłużne i inne instrumenty finansowe mogą stanowić łącznie maksymalnie  34% wartości 


Aktywów. 
 


 


Oprócz powyższych ograniczeń Fundusz i Subfundusz obowiązują ograniczenia zawarte w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 


inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późniejszymi zmianami) (dalej jako 


„Ustawa”). 


 


Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego 


1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia  2018 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 


dnia 31 grudnia  2018 roku, przy założeniu kontynuowania działalności Funduszu oraz Subfunduszu w dającej się przewidzieć 


przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 


kontynuowania działalności Funduszu oraz Subfunduszu. 


2. Ze względu na charakter i istotność pozycji informacje zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wykazane zostały, o ile 


nie zaznaczono inaczej, w pełnych tysiącach złotych. 
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I. TABELA GŁÓWNA 


  2018-12-31 2017-12-31 


TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia w 


tys. 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia w 


tys. 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Akcje 892 703 57,68% 50 52 2,38% 


Warranty subskrypcyjne - - - - - - 


Prawa do akcji - - - - - - 


Prawa poboru - - - - - - 


Kwity depozytowe - - - - - - 


Listy zastawne - - - - - - 


Dłużne papiery wartościowe - - - - - - 


Instrumenty pochodne - - - - - - 


Udziały w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością 


- - - - - - 


Jednostki uczestnictwa 442 417 34,20% 1 598 1 805 82,76% 


Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą 


- - - - - - 


Wierzytelności - - - - - - 


Weksle - - - - - - 


Depozyty - - - - - - 


Waluty - - - - - - 


Nieruchomości - - - - - - 


Statki morskie - - - - - - 


Inne - - - - - - 


Suma: 1 334 1 120 91,88% 1 648 1 857 85,14% 


 


Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby poszczególnych składników lokat oraz wartości nominalnej 


dłużnych papierów wartościowych. 


 


Niniejsze zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią 


integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 


 


TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 


Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 
Wartość według 


ceny nabycia w tys. 


Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy udział w 
aktywach ogółem 


Aktywny rynek regulowany     84 986   871 696 57,11% 


ATAL S.A. (PLATAL000046) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


564 Polska 21 16 1,31% 


WITTCHEN S.A. (PLWTCHN00030) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


1 461 Polska 31 23 1,89% 


CDRL S.A. (PLCDRL000043) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


600 Polska 18 14 1,15% 


LOKUM DEWELOPER S.A. (PLLKMDW00049) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


1 537 Polska 27 24 1,97% 


ENTER AIR S.A. (PLENTER00017) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


1 085 Polska 25 23 1,89% 


COGNOR HOLDING S.A. (PLCNTSL00014) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


6 691 Polska 11 11 0,90% 


X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA 
(PLXTRDM00011) 


Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


2 830 Polska 16 12 0,98% 


ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


1 290 Polska 20 15 1,23% 


AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


4 900 Polska 24 19 1,56% 


ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. 
(PLASSEE00014) 


Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


2 866 Polska 37 33 2,70% 


CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


98 Polska 3 3 0,25% 


TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


80 Polska 6 6 0,49% 


T-BULL S.A. (PLTBULL00024) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


318 Polska 16 9 0,74% 


MAKARONY POLSKIE S.A. (PLMKRNP00015) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


2 300 Polska 9 10 0,82% 


AC S.A. (PLACSA000014) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


217 Polska 9 9 0,74% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 


Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 
Wartość według 


ceny nabycia w tys. 


Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy udział w 
aktywach ogółem 


BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


91 Polska 11 10 0,82% 


CIECH S.A. (PLCIECH00018) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


335 Polska 19 15 1,23% 


ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


1 857 Polska 9 6 0,49% 


ENEA S.A. (PLENEA000013) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


304 Polska 4 3 0,25% 


GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


77 Polska 27 25 2,04% 


KRUK S.A. (PLKRK0000010) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


35 Polska 7 5 0,41% 


LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. 
(PLLWBGD00016) 


Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


36 Polska 2 2 0,16% 


LENA LIGHTING S.A. (PLLENAL00015) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


2 250 Polska 9 6 0,49% 


ERBUD S.A. (PLERBUD00012) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


429 Polska 7 4 0,33% 


GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


1 750 Polska 15 14 1,15% 


WIELTON S.A. (PLWELTN00012) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


510 Polska 6 5 0,41% 


ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


8 965 Cypr 28 23 1,89% 


GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. 
(PLVNDEX00013) 


Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


1 100 Polska 8 8 0,66% 


ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-
KONIN S.A. (PLZEPAK00012) 


Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


1 700 Polska 23 13 1,07% 


OEX S.A. (PLTELL000023) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


1 026 Polska 19 18 1,48% 


GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 
S.A. (PLZAPUL00057) 


Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


90 Polska 14 6 0,49% 


MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


155 Polska 14 4 0,33% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 


Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 
Wartość według 


ceny nabycia w tys. 


Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy udział w 
aktywach ogółem 


P.A.NOVA S.A. (PLPANVA00013) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


520 Polska 9 8 0,66% 


INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


22 Polska 6 5 0,41% 


FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH 
GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A. 
(PLFSING00010) 


Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


345 Polska 6 6 0,49% 


ELEKTROBUDOWA S.A. (PLELTBD00017) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


532 Polska 34 14 1,15% 


VISTULA GROUP S.A. (PLVSTLA00011) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


4 389 Polska 18 18 1,48% 


DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


296 Polska 25 19 1,56% 


MANGATA HOLDING S.A (PLZTKMA00017) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


49 Polska 3 3 0,25% 


ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


3 761 Polska 8 5 0,41% 


NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


45 Polska 12 11 0,90% 


AMICA S.A. (PLAMICA00010) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


70 Polska 8 8 0,66% 


4FUNMEDIA (PL4FNMD00013) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


52 Polska 1 1 0,08% 


AMBRA S.A. (PLAMBRA00013) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


498 Polska 7 6 0,49% 


EUROTEL S.A. (PLERTEL00011) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


970 Polska 23 19 1,56% 


POZBUD T&R S.A. (PLPZBDT00013) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


2 863 Polska 11 6 0,49% 


BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA 
AKCYJNA (PLMRVPL00016) 


Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


1 833 Polska 15 3 0,25% 


FERRO S.A. (PLFERRO00016) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


700 Polska 9 10 0,82% 


STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. 
(PLSTLEX00019) 


Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


5 770 Polska 25 18 1,48% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 


Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 
Wartość według 


ceny nabycia w tys. 


Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy udział w 
aktywach ogółem 


ERGIS S.A. (PLEUFLM00017) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


4 029 Polska 20 10 0,82% 


MFO S.A. (PLMFO0000013) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


750 Polska 20 18 1,48% 


ATENDE S.A. (PLATMSI00016) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


3 600 Polska 15 14 1,15% 


LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


451 Polska 16 11 0,90% 


ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


2 636 Polska 11 8 0,66% 


ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


315 Polska 17 13 1,07% 


11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


69 Polska 15 17 1,39% 


KONSORCJUM STALI S.A. (PLKCSTL00010) 
Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


400 Polska 10 12 0,98% 


WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. 
(PLWRTPL00027) 


Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


185 Polska 9 10 0,82% 


POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA 
PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072) 


Aktywny rynek 
regulowany 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


2 289 Polska 23 29 2,38% 


Aktywny rynek nieregulowany     1 084   21 7 0,57% 


CLOUD TECHNOLOGIES S.A. (PLCLDTC00019) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 


ALTERNATYWNY 
SYSTEM OBROTU 
NEWCONNECT 


1 084 Polska 21 7 0,57% 


Nienotowane na aktywnym rynku     -   - - - 


Suma:     86 070   892 703 57,68% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY 


INWESTYCYJNE 
Rodzaj rynku Nazwa rynku 


Nazwa i rodzaj 
funduszu 


Liczba 
Wartość według 


ceny nabycia w tys. 


Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy udział w 
aktywach ogółem 


Jednostki uczestnictwa       3 218 442 417 34,20% 


SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
OTWARTY, SUBFUNDUSZ SKARBIEC - MAŁYCH I 
ŚREDNICH SPÓŁEK (-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


SKARBIEC 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY, 
SUBFUNDUSZ 
SKARBIEC - 
MAŁYCH I 
ŚREDNICH SPÓŁEK 


1 016 92 86 7,05% 


NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
OTWARTY, NN SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I 
MAŁYCH SPÓŁEK (-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


NN PARASOL 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY, NN 
SUBFUNDUSZ 
ŚREDNICH I 
MAŁYCH SPÓŁEK 


510 91 93 7,63% 


PKO PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
OTWARTY SUBFUNDUSZ PKO AKCJI MAŁYCH I 
ŚREDNICH SPÓLEK (-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


PKO PARASOLOWY 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY 
SUBFUNDUSZ PKO 
AKCJI MAŁYCH I 
ŚREDNICH SPÓLEK 


309 80 71 5,82% 


NOBLE FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
OTWARTY SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI 
MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK (-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


NOBLE FUNDS 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY 
SUBFUNDUSZ 
NOBLE FUND AKCJI 
MAŁYCH I 
ŚREDNICH SPÓŁEK 


527 60 45 3,69% 


IPOPEMA M-INDEKS FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY OTWARTY KATEGORIA B (-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


IPOPEMA M-INDEKS 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY 


857 119 122 10,01% 


Certyfikaty inwestycyjne       - - - - 


Aktywny rynek regulowany       - - - - 


Aktywny rynek nieregulowany       - - - - 


Nienotowane na aktywnym rynku       - - - - 


Suma:       3 218 442 417 34,20% 
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TABELA DODATKOWA 
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY 


Wartość według wyceny na dzień bilansowy w 
tys. 


Procentowy udział w aktywach ogółem 


GRUPA KAPITAŁOWA ENEA S.A. 5 0,41% 


Suma: 5 0,41% 
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II. BILANS 


BILANS 2018-12-31 2017-12-31 


I. Aktywa 1 219 2 181 


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 56 293 


2) Należności 43 31 


3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu - - 


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 703 52 


- dłużne papiery wartościowe - - 


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 417 1 805 


- dłużne papiery wartościowe - - 


6) Nieruchomości - - 


7) Pozostałe aktywa - - 


II. Zobowiązania 26 57 


III. Aktywa netto (I - II) 1 193 2 124 


IV. Kapitał funduszu/subfunduszu 1 421 1 885 


1) Kapitał wpłacony 21 583 20 860 


2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -20 162 -18 975 


V. Dochody zatrzymane -14 30 


1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -375 -414 


2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 361 444 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -214 209 


VII. Kapitał funduszu/subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 193 2 124 


      


Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 13 532,4720 18 944,1480 


Kategoria A 13 532,4720 18 944,1480 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 88,18 112,13 


Kategoria A 88,18 112,13 


 


*) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa została wyliczona na podstawie danych bazowych wyrażonych w PLN. 


 


Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 


 


Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią 


integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 


  







 


 


BGŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY  SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 


 
12 


III. RACHUNEK WYNIKU 


 


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 2018-01-01  
do 2018-12-31 


od 2017-01-01  
do 2017-12-31 


I. Przychody z lokat 68 3 


Dywidendy i inne udziały w zyskach 67 - 


Przychody odsetkowe 1 3 


Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Dodatnie saldo różnic kursowych - - 


Pozostałe - - 


II. Koszty funduszu/subfunduszu 208 205 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa 15 24 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 


Opłaty dla depozytariusza 32 26 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 23 28 


Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - 3 


Usługi w zakresie rachunkowości 134 117 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu - - 


Usługi prawne - - 


Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 4 1 


Koszty odsetkowe - - 


Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Ujemne saldo różnic kursowych - 6 


Pozostałe - - 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 179 140 


IV. Koszty funduszu/subfunduszu netto (II-III) 29 65 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) 39 -62 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -506 291 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -83 429 


- z tytułu różnic kursowych - -6 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -423 -138 


- z tytułu różnic kursowych - -9 


VII. Wynik z operacji (V+-VI) -467 229 


Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa     


Kategoria A -34,50 12,09 


 


 


Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na jednostkę uczestnictwa. 


 


Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 


dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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ZESTAWIENIE ZMIAN 


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


I. Zmiana wartości aktywów netto     


1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 


2 124 5 671 


2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy -467 229 


a) przychody z lokat netto 39 -62 


b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -83 429 


c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -423 -138 


3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -467 229 


4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu/subfunduszu (razem): - - 


a) z przychodów z lokat netto - - 


b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - 


c) z przychodów ze zbycia lokat - - 


5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) -464 -3 776 


a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) 723 3 453 


b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) -1 187 -7 229 


6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) -931 -3 547 


7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 193 2 124 


8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 986 3 178 


II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa     


1. Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym     


Kategoria A     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 6 818,5420 155 242,8720 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 12 230,2180 136 298,7240 


Saldo zmian -5 411,6760 18 944,1480 


Kategoria BGZ     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa - 8 323,8976 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa - 52 318,1458 


Saldo zmian - -43 994,2482 


Kategoria BGZ OPTIMA     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa - 2 469,6228 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa - 11 402,6587 


Saldo zmian - -8 933,0359 


2. Zmiana liczby jednostek od początku działalności 
funduszu/subfunduszu 


    


Kategoria A     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 162 061,4140 155 242,8720 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 148 528,9420 136 298,7240 


Saldo zmian 13 532,4720 18 944,1480 


Kategoria BGZ     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 63 339,5065 63 339,5065 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 63 339,5065 63 339,5065 


Saldo zmian - - 


Kategoria BGZ OPTIMA     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 11 582,6342 11 582,6342 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 11 582,6342 11 582,6342 


Saldo zmian - - 


3.Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa - - 


III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa     


1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec 
poprzedniego okresu sprawozdawczego 


    


Kategoria A 112,13 - 


Kategoria BGZ - 107,15 


Kategoria BGZ OPTIMA - 107,15 


2.  Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec 
bieżącego okresu sprawozdawczego 


    


Kategoria A 88,18 112,13 


Kategoria BGZ - - 


Kategoria BGZ OPTIMA - - 


3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę 
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 


    


Kategoria A -21,36% 4,65% 


Kategoria BGZ - - 


Kategoria BGZ OPTIMA - - 


4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w 
okresie sprawozdawczym i data wyceny 


        


Kategoria A 86,38 2018-11-21 108,88 2017-11-16 


Kategoria BGZ - 2017-01-03 106,98 2017-01-03 


Kategoria BGZ OPTIMA - 2017-01-03 106,98 2017-01-03 


5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w 
okresie sprawozdawczym i data wyceny 


        


Kategoria A 115,89 2018-01-24 114,25 2017-10-02 


Kategoria BGZ - 2017-06-28 113,99 2017-06-28 


Kategoria BGZ OPTIMA - 2017-06-28 113,99 2017-06-28 


6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej 
wyceny w okresie sprawozdawczym 


        


Kategoria A 88,18 2018-12-31 112,13 2017-12-31 


Kategoria BGZ - 2017-09-28 - - 


Kategoria BGZ OPTIMA - 2017-09-28 - - 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


IV. Procentowy udział kosztów funduszu/subfunduszu w średniej 
wartości aktywów netto, w tym: 


10,48% 6,45% 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0,76% 0,76% 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 


Opłaty dla depozytariusza 1,61% 0,82% 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 1,16% 0,85% 


Usługi w zakresie rachunkowości 6,75% 3,68% 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu - - 


 


 


Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 


 


Niniejsze zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 


dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE 


 


Nota nr 1 – Polityka Rachunkowości 


Opis przyjętych zasad rachunkowości: 


1. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą. 


2. Wartość aktywów netto Subfunduszu jest równa wartości wszystkich aktywów Subfunduszu w dniu wyceny pomniejszonej o 


zobowiązania Subfunduszu. 


3. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest dzień zbycia lub odkupienia jednostek. 


4. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym dniu wyceny nie uwzględnia się zmian w 


kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z pkt. 3. 


5. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia. Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę 


nabycia równą zeru. 


6. Otwarty kontrakt terminowy ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu według wartości księgowej równej zeru; prowizja 


maklerska i inne koszty związane z jego otwarciem pomniejszają niezrealizowany zysk (powiększają niezrealizowaną stratę) z wyceny 


kontraktu; prowizja maklerska oraz inne koszty związane z zamknięciem kontraktu pomniejszają zrealizowany zysk (powiększają 
zrealizowaną stratę) z kontraktu terminowego. 


7. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki lokat mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia 


tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne. 


8. W przypadku dłużnych papierów wartościowych z naliczanymi odsetkami wartość ustaloną w stosunku do ich wartości nominalnej i 


wartość naliczonych odsetek ujmuje się w jednostkowym sprawozdaniu finansowym łącznie i prezentuje łącznie jako składnik lokat 


Subfunduszu. 


9. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu sprzedanym 


składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysokości skorygowanej 


ceny nabycia - najwyższej bieżącej wartości księgowej (nie dotyczy papierów wartościowych nabytych z udzielonym przez drugą 
stronę przyrzeczeniem odkupu). W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji, uznaje się, iż wygaśnięciu 


podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto. Zysk lub stratę ze zbycia walut 


obcych wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”. 


10. W przypadku, gdy jednego dnia dokonane zostają transakcje zbycia i nabycia danego papieru wartościowego, ujmuje się w pierwszej 


kolejności nabycie posiadanego składnika. 


11. Przysługujące zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy prawo poboru akcji notowanych na rynku aktywnym ujmuje 
się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nie 


uwzględniający wartości tego prawa. Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte według wartości równej zero w dniu 


następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 


12. Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku aktywnym ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby 


wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nie uwzględniający wartości prawa do dywidendy. 


13. Przysługujące prawo do dywidendy od akcji nienotowanych na rynku aktywnym oraz przysługujące prawo poboru akcji 
nienotowanych na rynku aktywnym ujmuje się w księgach w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. 


14. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji, nie powodującą zmiany wysokości kapitału akcyjnego emitenta, ujmuje się w ewidencji 


analitycznej, w której dokonuje się zmiany liczby posiadanych akcji oraz jednostkowej ceny nabycia. 


15. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji. 


16. Nabycie lub zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie zawarcia umowy. Składniki lokat 


nabyte lub zbyte przez Subfundusz po godzinie 23:30 w dniu wyceny oraz składniki lokat, dla których na godzinę 23:30 Subfundusz 
nie otrzymał potwierdzenia zawarcia transakcji ujmowane są w najbliższej dacie wyceny aktywów Subfunduszu i ustalenia jego 


zobowiązań, w której jest to możliwe. 


17. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według 
średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych  


Subfunduszu. Jeżeli operacje dotyczące Subfunduszu są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ustala kursu – 


ich wartość należy określić w relacji do wskazanej przez Subfundusz waluty, dla której ustalany jest średni kurs przez Narodowy Bank 
Polski. 


18. Przychody z lokat obejmują w szczególności: dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, 


należności oraz zobowiązań w walutach obcych, dywidendy i inne udziały w zyskach, przychody odsetkowe oraz przychody związane 
z posiadaniem nieruchomości. 


19. Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności: ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, 


należności oraz zobowiązań w walutach obcych. Koszty odsetkowe (w tym efekt amortyzacji premii, składający się na wycenę 
aktywów nienotowanych na aktywnym rynku metodą skorygowanej ceny nabycia z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej) 


oraz koszty związane z posiadaniem nieruchomości. 


20. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza się zgodnie z zasadami 
ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentuje odpowiednio jako składnik lokat notowanych lub 
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nienotowanych na aktywnym rynku. Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy 


procentowej oraz prezentuje odpowiednio w pozycji należności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu. 


21. W przypadku kosztów Subfunduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu kosztów zmniejszają uprzednio 
utworzoną rezerwę. Preliminarz kosztów zawiera pozycje w wysokości uzasadnionej, ustalone na podstawie stawek okresowych 


odpowiednio do częstotliwości ustalania wartości aktywów netto w dniach wyceny. 


22. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej. 


Stosowane najważniejsze zasady wyceny  


1.  Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się w dniu wyceny określonym w Statucie. 


2.  Jako moment wyceny Subfundusz przyjął godzinę 23:30 czasu polskiego, o której pobierane są ostatnie dostępne kursy, pozwalające na 


oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz lokat w danym dniu wyceny. 


3.  Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z 
zastrzeżeniem następujących zasad: 


3.1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: 


3.1.1. Wartość godziwą składników lokat Funduszu notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w oparciu o ostatni 
dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku w dniu wyceny danego składnika lokat z 


Aktywnego Rynku. 


3.1.2. Jeżeli w momencie dokonywania wyceny Aktywny Rynek, na podstawie którego wyceniany jest dany składnik lokat, nie 
prowadzi obrotu, wówczas wyceny danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni kurs zamknięcia ustalony na 


tym Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez Aktywny Rynek wartości 


stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej . 


3.1.3. Jeżeli ostatni dostępny kurs został wyznaczony w oparciu o znacząco niski wolumen obrotów na danym składniku 


Aktywów lub kurs ten pochodzi z dnia wcześniejszego niż ostatni dzień obrotu danym składnikiem na danym Aktywnym 


Rynku, wówczas wycenę danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania 
wyceny kurs ustalony przez Aktywny Rynek, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej oraz z zastrzeżeniem, że gdy 


wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu 


zamknięcia - innej, ustalonej przez Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs 
przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.  


3.1.4. W przypadku, gdy składnik lokat Funduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, wartością 


godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. 


3.2. Składniki lokat nienotowane na aktywnych rynkach: 


3.2.1. Obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne, kwity depozytowe, listy zastawne, weksle – wycenia się w oparciu o wartość 


godziwą składnika lokat, wyznaczoną w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej według odpowiedniego wzoru. Dodatkowo, w przypadku papierów stałokuponowych/zerokuponowych 


efektywną stopę procentową wylicza się w momencie zakupu, znając cenę nabycia papieru, a w przypadku papierów 


zmiennokuponowych w momencie zakupu, znając cenę nabycia papieru, oraz każdorazowo, kiedy ustalone zostanie 
oprocentowanie na kolejne okresy odsetkowe. 


3.2.2. Dłużne papiery wartościowe zawierające wbudowane instrumenty pochodne: 


3.2.2.1. W przypadku, gdy wbudowane Instrumenty Pochodne są ściśle powiązane z wycenianym papierem dłużnym, 
wartość tego papieru dłużnego jest wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego papieru dłużnego 


modelu wyceny; zastosowany model wyceny w zależności od charakterystyki wbudowanego Instrumentu 


Pochodnego lub charakterystyki sposobu naliczania oprocentowania uwzględnia w swojej konstrukcji modele 
wyceny poszczególnych wbudowanych Instrumentów Pochodnych; dodatkowo dane wejściowe odpowiednie dla 


danego modelu i uwzględniające jego charakterystykę będą pochodzić z Aktywnego Rynku. 


3.2.2.2. W przypadku, gdy wbudowane Instrumenty Pochodne nie są ściśle powiązane z wycenianym papierem dłużnym, 
wówczas wartość wycenianego papieru dłużnego będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego 


(bez wbudowanych Instrumentów Pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu efektywnej stopy procentowej 


oraz wartości wbudowanych Instrumentów Pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele właściwe dla 
poszczególnych Instrumentów Pochodnych .  


3.2.3. Akcje: 


3.2.3.1. W przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których można wskazać emitentów o podobnym profilu i 
zakresie działania, których akcje są notowane na Aktywnym Rynku – wycenia się przy wykorzystaniu modeli 


wskaźnikowych odnoszących cenę akcji do poszczególnych wybranych parametrów finansowych działalności 
emitenta (cena/zysk, cena/wartość księgowa itp.) na podstawie ceny ogłaszanej na Aktywnym Rynku dla akcji 


emitentów notowanych na Aktywnym Rynku. 


3.2.3.2. w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których nie można wskazać emitentów o podobnym profilu i 
zakresie działania (których akcje są notowane na Aktywnym Rynku) – wycenia się przy wykorzystaniu modelu 


zdyskontowanych przepływów pieniężnych (discounted cash flows; DCF) zastosowanego do prognozowanych 


wolnych przepływów pieniężnych (free cash flows; FCF) oszacowanych na podstawie sporządzonej analizy 
finansowej, przy uwzględnieniu stopy dyskontowej uwzględniającej stopę wolną od ryzyka oraz premię za ryzyko 


związane z działalnością danego emitenta; analiza finansowa sporządzana jest z częstotliwością nie mniejszą niż 


raz na rok, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych, a jeśli jednostka sporządza sprawozdania częściej - 
na podstawie tych sprawozdań. Wartość godziwa wynikająca z analizy finansowej podlega  na bieżąco korekcie w 
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każdym przypadku, w którym Fundusz otrzyma informację dotyczącą istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ 


na wartość godziwą wycenianych akcji. 


3.2.4. Warranty subskrypcyjne, prawa do akcji i prawa poboru – wycenia się w oparciu o modele wyceny tych lokat przy 
zastosowaniu parametrów pobranych z Aktywnego Rynku, przy czym w przypadku gdy akcje emitenta nie są notowane 


na Aktywnym Rynku, cena akcji zastosowana do modelu zostanie wyznaczona zgodnie z postanowieniem pkt 3.1.3 


powyżej. 


3.2.5. Instrumenty pochodne – wycenia się w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu lokaty, przy 


czym parametry wejściowe będą pobierane z aktywnego rynku; a przy czym będą to modele: 


3.2.5.1. w przypadku kontraktów terminowych, transakcji wymiany walut lub stóp procentowych: model 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych; 


3.2.5.2. w przypadku opcji: model Blacka-Scholesa; 


3.2.5.3. w przypadku transakcji terminowych (forward), transakcji wymiany walut (currency swap) oraz transakcji 
wymiany płatności odsetkowych (interest rate swap): model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 


3.2.5.4. w przypadku, gdy ze względu na charakter instrumentu pochodnego nie będzie możliwe zastosowanie żadnego z 


powyższych modeli, instrument pochodny będzie wyceniany za pomocą innej powszechnie uznanej metody 
estymacji wartości godziwej, w tym w szczególności zgodnie z kwotowaniem jego wartości podanym przez 


serwis Bloomberg;  


3.2.6. Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły 
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – wycena odbywa się w 


oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł 


uczestnictwa, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia 
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa; 


3.2.7. Depozyty – wycenia się w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, przy czym 


kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.  


3.2.8. Wartość godziwa pozostałych składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku może zostać oszacowana przez 


wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile jest możliwe rzetelne oszacowanie przez 


jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem lub poprzez zastosowanie właściwego modelu wyceny 
składnika lokat o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku lub poprzez 


oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji lub poprzez oszacowanie 


na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie papieru wartościowego, w 
szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 


3.2.9. Dopuszcza się wycenę instrumentów finansowych, w tym zagranicznych papierów dłużnych, w oparciu o Bloomberg 


Generic. 


4. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 


5.  Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych mogą być wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku 


regulowanym, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym 
rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim, których nabycie jest dopuszczalne przez 


Subfundusz, których nabycie jest dopuszczalne przez Fundusz. 


6.  Aktywa oraz zobowiązania długoterminowe w walutach obcych wycenia się w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku. 
W przypadku aktywów lub zobowiązań długoterminowych w walutach obcych nienotowanych na rynku aktywnym – w walucie, 


w której papier wartościowy jest denominowany. Aktywa oraz zobowiązania długoterminowe w walutach obcych wykazuje się 


w walucie polskiej po przeliczeniu według ostatniego dostępnego na moment wyceny średniego kursu ustalonego dla danej waluty 
przez Narodowy Bank Polski. 


7.  Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, 


metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania z tytułu zbycia 
papierów wartościowych przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, 


metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


8.  Środki pieniężne oraz niedenominowane w złotych należności i zobowiązania wykazuje się w walucie, w której są wyrażone, 
w przeliczeniu na walutę polską. 


Metoda pomiaru całkowitej ekspozycji 


Towarzystwo oblicza ekspozycję AFI Subfunduszu zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Ekspozycja AFI Subfunduszu obliczana jest zgodnie z metodą zaangażowania oraz metodą 


brutto w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, 


depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru. 


Dzień wyceny 


Dzień wyceny – dzień wyceny aktywów Subfunduszu i ustalenia wartości aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa 


przypadający w każdym dniu, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 


 


 


 







 


 


BGŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY  SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 


 
18 


Stosowane w okresie sprawozdawczym zasady rachunkowości 


Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 


1994 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 351z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859). 


Wprowadzone zmiany sposobu prezentacji 


a) Zmiany w zakresie metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych 


W okresie sprawozdawczym miała miejsce modyfikacja polityki rachunkowości. Głównymi zmianami były zmiany dotyczące wyceny 


składników lokat, w tym uznanie wykorzystania Bloomberg Generic do wyceny lokat oraz zasad wyboru rynków głównych. Ww. zmiany nie 


miały istotnego wpływu na sytuację majątkową Subfunduszu. 


b) Zmiany w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego 


W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. 
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Nota nr 2 Należności Subfunduszu 


 
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 2018-12-31 2017-12-31 


Należności 43 31 


Z tytułu zbytych lokat - - 


Z tytułu instrumentów pochodnych - - 


Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - 


Z tytułu dywidend - - 


Z tytułu odsetek - - 


Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - 


Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek - - 


Pozostałe 43 31 


- należności od TFI 43 30 


 


Nota nr 3 Zobowiązania Subfunduszu 
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 2018-12-31 2017-12-31 


Zobowiązania 26 57 


Z tytułu nabytych aktywów - 25 


Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu/subfunduszu do odkupu - - 


Z tytułu instrumentów pochodnych - - 


Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne - 2 


Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów 
inwestycyjnych 


- - 


Z tytułu wypłaty dochodów funduszu/subfunduszu - - 


Z tytułu wypłaty przychodów funduszu/subfunduszu - - 


Z tytułu wyemitowanych obligacji - - 


Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - - 


Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - - 


Z tytułu gwarancji lub poręczeń - - 


Z tytułu rezerw 26 27 


Pozostałe składniki zobowiązań - 3 


 


 


Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH 


Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 


w tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 


w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 


w tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 


w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


I. Banki / waluty - 56 - 293 


DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. - 56 - - 


EUR - 1 - - 


PLN 51 51 - - 


USD 1 4 - - 


RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - - - 293 


PLN - - 293 293 


 
  od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W 


CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ 


Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 


w tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 


w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 


w tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 


w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków 
pieniężnych 


- 109 - 289 


EUR - 1 5 24 


PLN 105 105 266 266 


USD 1 3 - - 


 


 


*) Średni poziom środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym liczony jest na podstawie średniej arytmetycznej stanu na każdy dzień 


okresu sprawozdawczego. 


 


NOTA-4.III EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  


Nie dotyczy 
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Nota nr 5 Ryzyka 


 
  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO WARTOŚCI GODZIWEJ (*) 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Środki pieniężne i ekwiwalenty 56 293 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku - - 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - 


Suma: 56 293 


 


*) Za aktywa obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej wynikającym ze zmiany stopy procentowej uznano środki pieniężne, depozyty, 


stało- i zerokuponowe obligacje Skarbu Państwa, komunalne i przedsiębiorstw, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz 


weksle.    .    


 


  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPŁYWU ŚRODKÓW 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (**) - - 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (**) - - 


Zobowiązania (***) - - 


Suma: - - 


 


**) Jako aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się zmiennokuponowe 


dłużne instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne na stopę procentową, których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia.  


***) Jako zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się instrumenty 


pochodne na stopę procentową, których wycena na dzień bilansowy jest ujemna. 


  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-5 RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO NIEDOTRZYMANIA ZOBOWIĄZAŃ 
PRZEZ DRUGĄ STRONĘ TRANSAKCJI 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym w przypadku 
gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy czym nie uwzględnia się 
wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń (****) 


99 324 


Środki na rachunkach bankowych 56 293 


Należności 43 31 


Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach 
lokat w podziale na kategorie bilansowe (*****) 


- 293 


RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - 293 


Środki na rachunkach bankowych - 293 


 
 


****) Ryzyko kredytowe obejmuje ryzyko niewypełnienia przez kontrahenta zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych 


(obligacji stało-, zmienno- i zerokuponowych, bonów skarbowych, listów zastawnych, certyfikatów depozytowych i weksli), depozytów 
będących składnikami portfela lokat, przechowywanych na rachunkach bankowych środków pieniężnych oraz niewywiązania się 


kontrahenta z zawartych transakcji, w szczególności na niestandaryzowane instrumenty pochodne oraz transakcji typu buy-sell-back.. 


*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego uznano poziom 10% udziału procentowego danego emitenta w aktywach ogółem. 
 


  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-5 RYZYKO WALUTOWE 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu/subfunduszu ryzykiem walutowym, 
ze wskazaniem przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w 
poszczególnych kategoriach lokat 


- - 


Środki na rachunkach bankowych 5 - 


*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego uznano poziom 10% udziału procentowego danego emitenta w aktywach ogółem. 
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Nota nr 6 Instrumenty pochodne 


Nie dotyczy 


 


Nota nr 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 


Nie dotyczy 


 


Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 


Nie dotyczy 


 
Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe 


 


 
  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU 
Wartość na dzień 


bilansowy w danej walucie 
w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w danej walucie 


w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


I. Aktywa - 1 219 - 2 181 


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 56 - 293 


EUR - 1 - - 


PLN 51 51 293 293 


USD 1 4 - - 


2) Należności - 43 - 31 


PLN 43 43 31 31 


3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu - - - - 


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: - 703 - 52 


PLN 703 703 52 52 


- dłużne papiery wartościowe - - - - 


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: - 417 - 1 805 


PLN 417 417 1 805 1 805 


- dłużne papiery wartościowe - - - - 


6) Nieruchomości - - - - 


7) Pozostałe aktywa - - - - 


II. Zobowiązania - 26 - 57 


PLN 26 26 57 57 


 
  od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W 
PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 


Dodatnie 
różnice kursowe 
zrealizowane w 


walucie 
sprawozdania w 


tys. 


Dodatnie 
różnice kursowe 
niezrealizowane 


w walucie 
sprawozdania w 


tys. 


Ujemne różnice 
kursowe 


zrealizowane w 
walucie 


sprawozdania w 
tys. 


Ujemne różnice 
kursowe 


niezrealizowane 
w walucie 


sprawozdania w 
tys. 


Dodatnie 
różnice kursowe 
zrealizowane w 


walucie 
sprawozdania w 


tys. 


Dodatnie 
różnice kursowe 
niezrealizowane 


w walucie 
sprawozdania w 


tys. 


Ujemne różnice 
kursowe 


zrealizowane w 
walucie 


sprawozdania w 
tys. 


Ujemne różnice 
kursowe 


niezrealizowane 
w walucie 


sprawozdania w 
tys. 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 


- - - - - - -6 -9 


 
  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-9 III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ 
NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 


Kurs w stosunku do zł Waluta Kurs w stosunku do zł Waluta 


EUR 4,3000 EUR 4,1709 EUR 


USD 3,7597 USD 3,7597 USD 
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Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja 
  od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


NOTA-10 I. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z TYTUŁU LOKAT 
Wartość zrealizowanego 
zysku  (straty) ze zbycia 


lokat w tys. 


Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego zysku z 


wyceny aktywów w tys. 


Wartość zrealizowanego 
zysku  (straty) ze zbycia 


lokat w tys. 


Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego zysku z 


wyceny aktywów w tys. 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -181 -190 - 1 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 98 -233 429 -139 


Nieruchomości - - - - 


Pozostałe - - - - 


Suma: -83 -423 429 -138 


 


 


Wypłacone dochody Subfunduszu 


Nie dotyczy 


 


Wypłacone przychody ze zbycia lokat 


Nie dotyczy 


 


Nota nr 11 Koszty Subfunduszu 
  od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


NOTA-11 I.  KOSZTY  POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO 
Wartość w okresie sprawozdawczym 


w tys. 
Wartość w okresie sprawozdawczym 


w tys. 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 


Opłaty dla depozytariusza 30 30 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 21 - 


Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne   - 


Usługi w zakresie rachunkowości 124 110 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu   - 


Usługi prawne   - 


Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 4 - 


Koszty odsetkowe - - 


Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Ujemne saldo różnic kursowych - - 


Pozostałe - - 


W tym pozostałe składniki kosztów - - 


Suma: 179 140 


 


 
  od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


NOTA-11 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA 
Wartość w okresie sprawozdawczym 


w tys. 
Wartość w okresie sprawozdawczym 


w tys. 


z tytułu wynagrodzenia stałego 15 24 


z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania - - 


Suma: 15 24 
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Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa 


 
NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 


I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe 1 193 2 124 5 671 


II. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe - - - 


Kategoria A 88,18 112,13 - 


Kategoria BGZ - - 107,15 


Kategoria BGZ OPTIMA - - 107,15 
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INFORMACJA DODATKOWA: 


BGŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,  SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 


 


1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za bieżący 


okres sprawozdawczy: 


Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należało ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 
sprawozdawczy. 


 


2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w jednostkowym sprawozdaniu 


finansowym: 


Nie wystąpiły znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. 


 


3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a 


uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi: 


Nie wystąpiły istotne różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych 
finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi. 


 


4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację 


majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Subfunduszu: 


 


a) Informacja o przypadkach informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 


Nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 


 


b) Informacja o przypadkach zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 


Nie wystąpiły przypadki zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 


 


c) Informacja o przypadkach nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz: 


Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz. 


 


5. Na dzień podpisania jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu nie występuje niepewność co do możliwości 


kontynuowania działalności co najmniej przez najbliższe 12 miesięcy. W związku z tym jednostkowe sprawozdanie finansowe nie 


zawiera związanych z tą kwestią korekt. 


 


6. Inne informacje niż wskazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 


sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian: 


Brak innych informacji niż wskazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian. 


 


7. Inne informacje 


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości 


transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 


(Dz. Urz. UE 23.12.2015 L 337/1), na dzień bilansowy TFI BGŻ BNP Paribas S.A. działająca jako ZAFI (podmiot zarządzający 


alternatywnym funduszem inwestycyjnym) prezentuje poniżej informacje o transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych 


i o swapach przychodu całkowitego Subfunduszu: 


Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły transakcje finansowe z użyciem papierów wartościowych i swapów 


przychodu całkowitego. 
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Paweł Witkowski 
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Rafał Lerski 
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Podpisy osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych: 
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  SPRAWOZDANIE ROCZNE AFI DLA BGŻ SFIO ZA 2018 ROK 


  


 


BGŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY OTWARTY 


 


Fundusz jest zaklasyfikowany do grupy funduszy określanej przez przepisy prawa 


jako „alternatywne fundusze inwestycyjne” – w skrócie AFI. 


Fundusz prezentuje Państwu Sprawozdanie Roczne AFI za okres od 01.01.2018 do 


31.12.2018 na które składają się:  


 


1. POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2018 WRAZ ZE 


SPRAWOZDANIEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 


zawierające: 
a) SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 


b) LIST TOWARZYSTWA DO UCZESTNIKÓW FUNDUSZU 


c) POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU ZA ROK OBROTOWY 2018 wraz 


z: INFORMACJĄ O WYNAGRODZENIACH PRACOWNIKÓW TFI BGŻ BNP PARIBAS S.A. 


d) OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA 


e) SPRAWOZDANIA FINANSOWE SUBFUNDUSZY 


 


2. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BGŻ SFIO JAKO ALTERNATYWNEGO 


FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2018. 


 


3. OPIS ISTOTNYCH ZMIAN INFORMACJI WYMIENIONYCH W „INFORMACJI DLA 


KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO”. 
 


 








 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 


SUBFUNDUSZU  


ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO 31 GRUDNIA 


2018 ROKU 


 


SUBFUNDUSZU ZDYWERSYFIKOWANYCH AKTYWÓW  


(DO DNIA 23 MARCA 2017 ROKU DZIAŁAJĄCEGO POD 


NAZWĄ SUBFUNDUSZ SYSTEMATYCZNEGO 


OSZCZĘDZANIA)  


 


WYDZIELONEGO W RAMACH  


BGŻ SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU 


INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 
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WPROWADZENIE 


Nazwa Subfunduszu 


Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów (dalej jako "Subfundusz”) jest subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu BGŻ 


Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej jako „Fundusz”). 


Fundusz BGŻ SFIO jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 


 Subfundusz Konserwatywny, 


 Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów, 


 Subfundusz Małych i Średnich Spółek, 


 Subfundusz Lokata Kapitału. 


Fundusz w dniu 28 kwietnia 2014 roku został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 970. 


Subfundusz został utworzony pod nazwą „Stabilny”, która została zmieniona na „Systematycznego Oszczędzania” a od 24 marca 2017 roku 


Subfundusz działa pod nazwą  Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów. Pierwsza wycena Subfunduszu miała miejsce w dniu 15 maja 


2014 r. 


Subfundusz został utworzony na czas nieograniczony. 


Od dnia 29 września 2017 roku Fundusz zbywa tylko jedną kategorię jednostek uczestnictwa „A”. Wcześniej Fundusz oferował dwie 


kategorie jednostek uczestnictwa: kategorię BGŻ oraz kategorię BGŻOptima, które różniły się wysokością opłat manipulacyjnych oraz 


dostępnością u Dystrybutora.   


 


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 


Od dnia 21 stycznia 2016 roku Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, jest zarządzany przez Towarzystwo Funduszy 


Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Twardej 18 (wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 


prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  


0000031121) o kapitale zakładowym w wysokości 9 048 000,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, REGON: 012557199.  


Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, do dnia 20 stycznia 2016 roku był zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo 


Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Próżnej 9 (wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278264). NIP: 


1080003069. 


 


Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 


Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej 


Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II lok 22. 00-133 Warszawa. 


 


Cel inwestycyjny Subfunduszu 


1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 


2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
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Specjalizacja Subfunduszu 


1.         Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu zakłada dywersyfikację aktywów Subfunduszu poprzez aktywną alokację Aktywów  


Subfunduszu, która polega na: 


1)        zmianie proporcji między lokatami Aktywów Subfunduszu w różne klasy aktywów ( np. Instrumenty Udziałowe i Dłużne), 


2)        zmianie proporcji między lokatami Aktywów Subfunduszu w ramach poszczególnych klas aktywów, 


3) zmianie proporcji między lokatami Aktywów Subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez podmioty zagraniczne i 


krajowe w ramach poszczególnych klas aktywów. 


Wskaźnik zysku i ryzyka kwalifikuje Subfundusz do kategorii 4 co oznacza, że nabycie jego jednostek uczestnictwa wiąże się z 


umiarkowanym ryzykiem. Subfundusz jest skierowany do inwestorów o horyzoncie czasowym inwestycji do 2 lat.  


 


Ograniczenia inwestycyjne 


1. Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Udziałowe, Instrumenty Dłużne, depozyty lub 


instrumenty finansowe oparte o inne klasy aktywów.  


2.         Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Udziałowe, Instrumenty Dłużne, depozyty lub 


instrumenty finansowe oparte o inne klasy aktywów.  


3.         Fundusz może lokować do 100% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa 


funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania. 


 


Oprócz powyższych limitów inwestycyjnych ograniczeń Fundusz i Subfundusz obowiązują ograniczenia zawarte w ustawie z dnia 27 maja 


2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355) z późniejszymi 


zmianami) (dalej jako „Ustawa”). 


 


Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego 


1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2018  roku, za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 


dnia 31 grudnia 2018 roku, przy założeniu kontynuowania działalności Funduszu oraz Subfunduszu w dającej się przewidzieć 
przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 


kontynuowania działalności Funduszu oraz Subfunduszu. 


2. Ze względu na charakter i istotność pozycji informacje zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wykazane zostały, o ile 


nie zaznaczono inaczej, w pełnych tysiącach złotych. 
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I. TABELA GŁÓWNA 


  2018-12-31 2017-12-31 


TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia w 


tys. 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia w 


tys. 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Akcje - - - - - - 


Warranty subskrypcyjne - - - - - - 


Prawa do akcji - - - - - - 


Prawa poboru - - - - - - 


Kwity depozytowe - - - - - - 


Listy zastawne - - - - - - 


Dłużne papiery wartościowe - - - - - - 


Instrumenty pochodne - -3 -0,14% - 37 1,47% 


Udziały w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością 


- - - - - - 


Jednostki uczestnictwa - - - - - - 


Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą 


1 955 1 915 90,67% 2 281 2 305 92,74% 


Wierzytelności - - - - - - 


Weksle - - - - - - 


Depozyty - - - - - - 


Waluty - - - - - - 


Nieruchomości - - - - - - 


Statki morskie - - - - - - 


Inne - - - - - - 


Suma: 1 955 1 912 90,53% 2 281 2 342 94,21% 


 


 


Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby poszczególnych składników lokat oraz wartości nominalnej 


dłużnych papierów wartościowych. 


 


Niniejsze zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią 


integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 


 


TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
INSTRUMENTY POCHODNE 


Rodzaj rynku Nazwa rynku 
Emitent 


(wystawca) 


Kraj siedziby 
emitenta 


(wystawcy) 


Instrument 
bazowy 


Liczba 
Wartość według 
ceny nabycia w 


tys. 


Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Wystandaryzowane instrumenty 
pochodne 


          - - - - 


Aktywny rynek regulowany           - - - - 


Aktywny rynek nieregulowany           - - - - 


Nienotowane na aktywnym rynku           - - - - 


Niewystandaryzowane instrumenty 
pochodne 


          330 000 - -3 -0,14% 


Aktywny rynek regulowany           - - - - 


Aktywny rynek nieregulowany           - - - - 


Nienotowane na aktywnym rynku           330 000 - -3 -0,14% 


Forward EUR/PLN, 2019.01.04 (-)  
(Krótka) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


NIE DOTYCZY 
DEUTSCHE 
BANK POLSKA 
S.A. 


Polska 


50,000.00 EUR  
po kursie 
walutowym 
4.2860000000 
PLN 


50 000 - - - 


Forward EUR/PLN, 2019.01.04 (-)  
(Krótka) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


NIE DOTYCZY 
DEUTSCHE 
BANK POLSKA 
S.A. 


Polska 


50,000.00 EUR  
po kursie 
walutowym 
4.2850000000 
PLN 


50 000 - -1 -0,05% 


Forward USD/PLN, 2019.01.04 (-)  
(Długa) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


NIE DOTYCZY 
DEUTSCHE 
BANK POLSKA 
S.A. 


Polska 


10,000.00 USD  
po kursie 
walutowym 
3.7500000000 
PLN 


10 000 - - - 


Forward USD/PLN, 2019.01.04 (-)  
(Krótka) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


NIE DOTYCZY 
DEUTSCHE 
BANK POLSKA 
S.A. 


Polska 


220,000.00 USD  
po kursie 
walutowym 
3.7509000000 
PLN 


220 000 - -2 -0,09% 


Suma:           330 000 - -3 -0,14% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE 


PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO 
INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA 


GRANICĄ 


Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta 
Kraj siedziby 


emitenta 
Liczba 


Wartość według 
ceny nabycia w 


tys. 


Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy udział 
w aktywach 


ogółem 


Aktywny rynek regulowany         3 850 832 785 37,17% 


ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF, ETP, 
ETF (IE00B5BMR087) 


Aktywny rynek 
regulowany 


LONDON STOCK 
EXCHANGE 


ISHARES VII PLC Irlandia 350 310 323 15,29% 


S&P GSCI CAPPED COMPONENT 35/20 
THEAM EASY UCITSETF A (USD) CAP, 
OPEN-END FUND, FCP (LU0203243844) 


Aktywny rynek 
regulowany 


SIX SWISS 
EXCHANGE 


S&P GSCI 
CAPPED 
COMPONENT 
35/20 
THEAMEASY 
UCITS ETF FCP 


Luksemburg 3 450 441 378 17,90% 


INVESCO S&P 500 UCITS ETF A, ICVC, 
ETF (IE00B3YCGJ38) 


Aktywny rynek 
regulowany 


LONDON STOCK 
EXCHANGE 


INVESCO 
MARKETS PLC 


Irlandia 50 81 84 3,98% 


Aktywny rynek nieregulowany         - - - - 


Nienotowane na aktywnym rynku         3 960 1 123 1 130 53,50% 


PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS, 
OPEN-END FUND, SICAV (LU0325598752) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


NIE DOTYCZY PARVEST SICAV Luksemburg 850 406 407 19,26% 


PARVEST BOND USD-IC, OPEN-END 
FUND, SICAV (LU0879078300) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


NIE DOTYCZY PARVEST SICAV Luksemburg 110 322 330 15,63% 


PARVEST BOND WORLD EMERGING, 
OPEN-END FUND, SICAV (LU0102020947) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


NIE DOTYCZY PARVEST SICAV Luksemburg 3 000 395 393 18,61% 


Suma:         7 810 1 955 1 915 90,67% 
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II. BILANS 


BILANS 2018-12-31 2017-12-31 


I. Aktywa 2 112 2 486 


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 155 113 


2) Należności 42 31 


3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu - - 


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 785 1 634 


- dłużne papiery wartościowe - - 


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 130 708 


- dłużne papiery wartościowe - - 


6) Nieruchomości - - 


7) Pozostałe aktywa - - 


II. Zobowiązania 32 30 


z tyt. Instrumentów pochodnych 3 - 


III. Aktywa netto (I - II) 2 080 2 456 


IV. Kapitał funduszu/subfunduszu 2 048 2 210 


1) Kapitał wpłacony 26 425 26 038 


2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -24 377 -23 828 


V. Dochody zatrzymane 76 185 


1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -440 -401 


2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 516 586 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -44 61 


VII. Kapitał funduszu/subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 2 080 2 456 


      


Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 20 293,4910 21 831,9230 


Kategoria A 20 293,4910 21 831,9230 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 102,51 112,49 


Kategoria A 102,51 112,49 


 


 
*) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa została wyliczona na podstawie danych bazowych wyrażonych w PLN. 


 


Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 


 


Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią 


integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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III. RACHUNEK WYNIKU 


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 2018-01-01  
do 2018-12-31 


od 2017-01-01  
do 2017-12-31 


I. Przychody z lokat 2 2 


Dywidendy i inne udziały w zyskach - - 


Przychody odsetkowe 2 2 


Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Dodatnie saldo różnic kursowych - - 


Pozostałe - - 


II. Koszty funduszu/subfunduszu 222 203 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa 14 20 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 


Opłaty dla depozytariusza 30 28 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 23 27 


Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - 2 


Usługi w zakresie rachunkowości 136 117 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu - - 


Usługi prawne - - 


Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 4 1 


Koszty odsetkowe - 1 


Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Ujemne saldo różnic kursowych 15 7 


Pozostałe - - 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 181 146 


IV. Koszty funduszu/subfunduszu netto (II-III) 41 57 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) -39 -55 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -175 440 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -70 461 


- z tytułu różnic kursowych -8 -68 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -105 -21 


- z tytułu różnic kursowych 161 -172 


VII. Wynik z operacji (V+-VI) -214 385 


Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa     


Kategoria A -10,55 17,63 


 


 


Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na jednostkę uczestnictwa. 


 


Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 


dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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IV. ZESTAWIENIE ZMIAN 


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


I. Zmiana wartości aktywów netto     


1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 


2 456 5 133 


2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy -214 385 


a) przychody z lokat netto -39 -55 


b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -70 461 


c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -105 -21 


3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -214 385 


4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu/subfunduszu (razem): - - 


a) z przychodów z lokat netto - - 


b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - 


c) z przychodów ze zbycia lokat - - 


5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) -162 -3 062 


a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) 387 3 300 


b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) -549 -6 362 


6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) -376 -2 677 


7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 2 080 2 456 


8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 2 404 3 209 


II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa     


1. Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym     


Kategoria A     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 3 461,3220 212 810,5810 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 4 999,7540 190 978,6580 


Saldo zmian -1 538,4320 21 831,9230 


Kategoria BGZ     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa - 3 557,6691 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa - 49 976,8470 


Saldo zmian - -46 419,1779 


Kategoria BGZ OPTIMA     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa - 1 390,2255 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa - 5 895,0883 


Saldo zmian - -4 504,8628 


2. Zmiana liczby jednostek od początku działalności 
funduszu/subfunduszu 


    


Kategoria A     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 216 271,9028 212 810,5810 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 195 978,4120 190 978,6580 


Saldo zmian 20 293,4910 21 831,9230 


Kategoria BGZ     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 54 687,8122 54 687,8122 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 54 687,8122 54 687,8122 


Saldo zmian - - 


Kategoria BGZ OPTIMA     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 5 897,0541 5 897,0541 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 5 897,0541 5 897,0541 


Saldo zmian - - 


3.Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa - - 


III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa     


1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec 
poprzedniego okresu sprawozdawczego 


    


Kategoria A 112,49 - 


Kategoria BGZ - 100,80 


Kategoria BGZ OPTIMA - 100,79 


2.  Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec 
bieżącego okresu sprawozdawczego 


    


Kategoria A 102,51 112,49 


Kategoria BGZ - - 


Kategoria BGZ OPTIMA - - 


3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę 
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 


    


Kategoria A -8,87% 11,60% 


Kategoria BGZ - - 


Kategoria BGZ OPTIMA - - 


4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w 
okresie sprawozdawczym i data wyceny 


        


Kategoria A 102,08 2018-12-27 111,06 2017-09-29 


Kategoria BGZ - 2017-01-03 100,70 2017-01-03 


Kategoria BGZ OPTIMA - 2017-01-03 100,70 2017-01-03 


5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w 
okresie sprawozdawczym i data wyceny 


        


Kategoria A 116,20 2018-01-26 113,23 2017-11-06 


Kategoria BGZ - 2017-09-18 110,95 2017-09-18 


Kategoria BGZ OPTIMA - 2017-09-18 110,93 2017-09-18 


6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej 
wyceny w okresie sprawozdawczym 


        


Kategoria A 102,51 2018-12-31 112,49 2017-12-31 


Kategoria BGZ - 2017-09-28 - - 


Kategoria BGZ OPTIMA - 2017-09-28 - - 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


IV. Procentowy udział kosztów funduszu/subfunduszu w średniej 
wartości aktywów netto, w tym: 


9,21% 6,33% 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0,58% 0,62% 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 


Opłaty dla depozytariusza 1,24% 0,87% 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0,95% 0,84% 


Usługi w zakresie rachunkowości 5,64% 3,65% 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu - - 


 


 
Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 


 


Niniejsze zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 


dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE 


 


Nota nr 1 – Polityka Rachunkowości 


Opis przyjętych zasad rachunkowości: 


1. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą. 


2. Wartość aktywów netto Subfunduszu jest równa wartości wszystkich aktywów Subfunduszu w dniu wyceny pomniejszonej o 


zobowiązania Subfunduszu. 


3. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest dzień zbycia lub odkupienia jednostek. 


4. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym dniu wyceny nie uwzględnia się zmian w 


kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z pkt. 3. 


5. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia. Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę 


nabycia równą zeru. 


6. Otwarty kontrakt terminowy ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu według wartości księgowej równej zeru; prowizja 
maklerska i inne koszty związane z jego otwarciem pomniejszają niezrealizowany zysk (powiększają niezrealizowaną stratę) z wyceny 


kontraktu; prowizja maklerska oraz inne koszty związane z zamknięciem kontraktu pomniejszają zrealizowany zysk (powiększają 


zrealizowaną stratę) z kontraktu terminowego. 


7. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki lokat mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia 


tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne. 


8. W przypadku dłużnych papierów wartościowych z naliczanymi odsetkami wartość ustaloną w stosunku do ich wartości nominalnej i 
wartość naliczonych odsetek ujmuje się w jednostkowym sprawozdaniu finansowym łącznie i prezentuje łącznie jako składnik lokat 


Subfunduszu. 


9. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu sprzedanym 
składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysokości skorygowanej 


ceny nabycia - najwyższej bieżącej wartości księgowej (nie dotyczy papierów wartościowych nabytych z udzielonym przez drugą 


stronę przyrzeczeniem odkupu). W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji, uznaje się, iż wygaśnięciu 
podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto. Zysk lub stratę ze zbycia walut 


obcych wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”. 


10. W przypadku, gdy jednego dnia dokonane zostają transakcje zbycia i nabycia danego papieru wartościowego, ujmuje się w pierwszej 
kolejności nabycie posiadanego składnika. 


11. Przysługujące zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy prawo poboru akcji notowanych na rynku aktywnym ujmuje 


się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nie 
uwzględniający wartości tego prawa. Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte według wartości równej zero w dniu 


następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 


12. Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku aktywnym ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby 
wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nie uwzględniający wartości prawa do dywidendy. 


13. Przysługujące prawo do dywidendy od akcji nienotowanych na rynku aktywnym oraz przysługujące prawo poboru akcji 
nienotowanych na rynku aktywnym ujmuje się w księgach w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. 


14. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji, nie powodującą zmiany wysokości kapitału akcyjnego emitenta, ujmuje się w ewidencji 


analitycznej, w której dokonuje się zmiany liczby posiadanych akcji oraz jednostkowej ceny nabycia. 


15. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji. 


16. Nabycie lub zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie zawarcia umowy. Składniki lokat 


nabyte lub zbyte przez Subfundusz po godzinie 23:30 w dniu wyceny oraz składniki lokat, dla których na godzinę 23:30 Subfundusz 
nie otrzymał potwierdzenia zawarcia transakcji ujmowane są w najbliższej dacie wyceny aktywów Subfunduszu i ustalenia jego 


zobowiązań, w której jest to możliwe. 


17. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według 
średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych  


Subfunduszu. Jeżeli operacje dotyczące Subfunduszu są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ustala kursu – 


ich wartość należy określić w relacji do wskazanej przez Subfundusz waluty, dla której ustalany jest średni kurs przez Narodowy Bank 
Polski. 


18. Przychody z lokat obejmują w szczególności: dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, 


należności oraz zobowiązań w walutach obcych, dywidendy i inne udziały w zyskach, przychody odsetkowe oraz przychody związane 
z posiadaniem nieruchomości. 


19. Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności: ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, 


należności oraz zobowiązań w walutach obcych. Koszty odsetkowe (w tym efekt amortyzacji premii, składający się na wycenę 
aktywów nienotowanych na aktywnym rynku metodą skorygowanej ceny nabycia z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej) 


oraz koszty związane z posiadaniem nieruchomości. 
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20. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza się zgodnie z zasadami 


ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentuje odpowiednio jako składnik lokat notowanych lub 


nienotowanych na aktywnym rynku. Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej oraz prezentuje odpowiednio w pozycji należności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu. 


21. W przypadku kosztów Subfunduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu kosztów zmniejszają uprzednio 


utworzoną rezerwę. Preliminarz kosztów zawiera pozycje w wysokości uzasadnionej, ustalone na podstawie stawek okresowych 
odpowiednio do częstotliwości ustalania wartości aktywów netto w dniach wyceny. 


22. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej 


stopy procentowej. 


 


23. W przypadku gdy nabywanie jednostek uczestnictwa realizowane jest poprzez przelew środków z rachunku Funduszu to taki przelew 


środków ujmowany jest w księgach Funduszu jako przelew na subskrypcję. Rozliczenie subskrypcji nastąpi w momencie otrzymania 


potwierdzenia nabycia jednostek uczestnictwa w dniu, za który będzie dokonywana wycena do godziny 24:00. W przypadku zamiany 


jednego typu jednostek uczestnictwa na inny w ramach portfela jednego subfunduszu transakcja zostaje ujęta w księgach w momencie 


otrzymania potwierdzenia zamiany jednostek uczestnictwa za który będzie dokonywana wycena do godziny 24:00. 


24. W przypadku zamiany jednego typu jednostek uczestnictwa na inny w ramach portfela jednego subfunduszu transakcja zostaje ujęta w 


księgach w momencie otrzymania potwierdzenia zamiany jednostek uczestnictwa w bieżącym dniu wyceny do godziny 7:00. 


25. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa znajdujących się w portfelu Funduszu i jednoczesnym braku przepływów gotówki 


ujęcie w księgach Funduszu nastąpi w momencie otrzymania potwierdzenia odkupienia jednostek uczestnictwa w dniu, za który będzie 


dokonywana wycena do godziny 24:00. 


26. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa znajdujących się w portfelu Funduszu i jednoczesnym zaksięgowanym przepływem 


gotówki, ujęcie w księgach Funduszu odkupienia nastąpi w momencie otrzymania potwierdzenia odkupienia jednostek uczestnictwa w 


bieżącym dniu wyceny do godziny 12:00. 


Stosowane najważniejsze zasady wyceny  


1.  Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się w dniu wyceny określonym w Statucie. 


2.  Jako moment wyceny Subfundusz przyjął godzinę 23:30 czasu polskiego, o której pobierane są ostatnie dostępne kursy, pozwalające na 


oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz lokat w danym dniu wyceny. 


3.  Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z 
zastrzeżeniem następujących zasad: 


3.1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: 


3.1.1. Wartość godziwą składników lokat Funduszu notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w oparciu o ostatni 
dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku w dniu wyceny danego składnika lokat z 


Aktywnego Rynku. 


3.1.2. Jeżeli w momencie dokonywania wyceny Aktywny Rynek, na podstawie którego wyceniany jest dany składnik lokat, 
nie prowadzi obrotu, wówczas wyceny danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni kurs zamknięcia ustalony 


na tym Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez Aktywny Rynek wartości 


stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej . 


3.1.3. Jeżeli ostatni dostępny kurs został wyznaczony w oparciu o znacząco niski wolumen obrotów na danym składniku 


Aktywów lub kurs ten pochodzi z dnia wcześniejszego niż ostatni dzień obrotu danym składnikiem na danym Aktywnym 


Rynku, wówczas wycenę danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania 
wyceny kurs ustalony przez Aktywny Rynek, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej oraz z zastrzeżeniem, że gdy 


wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu 


zamknięcia - innej, ustalonej przez Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs 
przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.  


3.1.4. W przypadku, gdy składnik lokat Funduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, 


wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. 


3.2. Składniki lokat nienotowane na aktywnych rynkach: 


3.2.1. Obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne, kwity depozytowe, listy zastawne, weksle – wycenia się w oparciu o 
wartość godziwą składnika lokat, wyznaczoną w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 


stopy procentowej według odpowiedniego wzoru. Dodatkowo, w przypadku papierów stałokuponowych/zerokuponowych 


efektywną stopę procentową wylicza się w momencie zakupu, znając cenę nabycia papieru, a w przypadku papierów 
zmiennokuponowych w momencie zakupu, znając cenę nabycia papieru, oraz każdorazowo, kiedy ustalone zostanie 


oprocentowanie na kolejne okresy odsetkowe. 


3.2.2. Dłużne papiery wartościowe zawierające wbudowane instrumenty pochodne: 


3.2.2.1. W przypadku, gdy wbudowane Instrumenty Pochodne są ściśle powiązane z wycenianym papierem 


dłużnym, wartość tego papieru dłużnego jest wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego papieru 


dłużnego modelu wyceny; zastosowany model wyceny w zależności od charakterystyki wbudowanego 
Instrumentu Pochodnego lub charakterystyki sposobu naliczania oprocentowania uwzględnia w swojej konstrukcji 
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modele wyceny poszczególnych wbudowanych Instrumentów Pochodnych; dodatkowo dane wejściowe 


odpowiednie dla danego modelu i uwzględniające jego charakterystykę będą pochodzić z Aktywnego Rynku. 


3.2.2.2. W przypadku, gdy wbudowane Instrumenty Pochodne nie są ściśle powiązane z wycenianym papierem 
dłużnym, wówczas wartość wycenianego papieru dłużnego będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru 


wartościowego (bez wbudowanych Instrumentów Pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu efektywnej 


stopy procentowej oraz wartości wbudowanych Instrumentów Pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele 
właściwe dla poszczególnych Instrumentów Pochodnych .  


3.2.3. Akcje: 


3.2.3.1. W przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których można wskazać emitentów o podobnym 
profilu i zakresie działania, których akcje są notowane na Aktywnym Rynku – wycenia się przy wykorzystaniu 


modeli wskaźnikowych odnoszących cenę akcji do poszczególnych wybranych parametrów finansowych 


działalności emitenta (cena/zysk, cena/wartość księgowa itp.) na podstawie ceny ogłaszanej na Aktywnym Rynku 
dla akcji emitentów notowanych na Aktywnym Rynku. 


3.2.3.2. w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których nie można wskazać emitentów o podobnym 


profilu i zakresie działania (których akcje są notowane na Aktywnym Rynku) – wycenia się przy wykorzystaniu 
modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (discounted cash flows; DCF) zastosowanego do 


prognozowanych wolnych przepływów pieniężnych (free cash flows; FCF) oszacowanych na podstawie 


sporządzonej analizy finansowej, przy uwzględnieniu stopy dyskontowej uwzględniającej stopę wolną od ryzyka 


oraz premię za ryzyko związane z działalnością danego emitenta; analiza finansowa sporządzana jest z 


częstotliwością nie mniejszą niż raz na rok, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych, a jeśli jednostka 


sporządza sprawozdania częściej - na podstawie tych sprawozdań. Wartość godziwa wynikająca z analizy 
finansowej podlega  na bieżąco korekcie w każdym przypadku, w którym Fundusz otrzyma informację dotyczącą 


istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość godziwą wycenianych akcji. 


3.2.4. Warranty subskrypcyjne, prawa do akcji i prawa poboru – wycenia się w oparciu o modele wyceny tych lokat przy 
zastosowaniu parametrów pobranych z Aktywnego Rynku, przy czym w przypadku gdy akcje emitenta nie są notowane 


na Aktywnym Rynku, cena akcji zastosowana do modelu zostanie wyznaczona zgodnie z postanowieniem pkt 3.1.3 


powyżej. 


3.2.5. Instrumenty pochodne – wycenia się w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu lokaty, przy 


czym parametry wejściowe będą pobierane z aktywnego rynku; a przy czym będą to modele: 


3.2.5.1. w przypadku kontraktów terminowych, transakcji wymiany walut lub stóp procentowych: model 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych; 


3.2.5.2. w przypadku opcji: model Blacka-Scholesa; 


3.2.5.3. w przypadku transakcji terminowych (forward), transakcji wymiany walut (currency swap) oraz transakcji 
wymiany płatności odsetkowych (interest rate swap): model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 


3.2.5.4. w przypadku, gdy ze względu na charakter instrumentu pochodnego nie będzie możliwe zastosowanie 


żadnego z powyższych modeli, instrument pochodny będzie wyceniany za pomocą innej powszechnie uznanej 
metody estymacji wartości godziwej, w tym w szczególności zgodnie z kwotowaniem jego wartości podanym 


przez serwis Bloomberg;  


3.2.6. Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz 
tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – wycena odbywa się 


w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł 


uczestnictwa, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia 
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa; 


3.2.7. Depozyty – wycenia się w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, przy czym 


kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.  


3.2.8. Wartość godziwa pozostałych składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku może zostać oszacowana przez 


wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile jest możliwe rzetelne oszacowanie przez 


jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem lub poprzez zastosowanie właściwego modelu wyceny 
składnika lokat o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku lub poprzez 


oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji lub poprzez oszacowanie 


na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie papieru wartościowego, w 


szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 


3.2.9. Dopuszcza się wycenę instrumentów finansowych, w tym zagranicznych papierów dłużnych, w oparciu o Bloomberg 
Generic. 


4. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 


5.  Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych mogą być wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym 


rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim, których nabycie jest dopuszczalne przez 


Subfundusz, których nabycie jest dopuszczalne przez Fundusz. 


6.  Aktywa oraz zobowiązania długoterminowe w walutach obcych wycenia się w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku. 


W przypadku aktywów lub zobowiązań długoterminowych w walutach obcych nienotowanych na rynku aktywnym – w walucie, 


w której papier wartościowy jest denominowany. Aktywa oraz zobowiązania długoterminowe w walutach obcych wykazuje się 
w walucie polskiej po przeliczeniu według ostatniego dostępnego na moment wyceny średniego kursu ustalonego dla danej waluty 


przez Narodowy Bank Polski. 







 


 


BGŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY  SUBFUNDUSZ ZDYWERSYFIKOWANYCH AKTYWÓW  
 


14 


7.  Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, 


metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania z tytułu zbycia 


papierów wartościowych przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, 
metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


8.  Środki pieniężne oraz niedenominowane w złotych należności i zobowiązania wykazuje się w walucie, w której są wyrażone, 


w przeliczeniu na walutę polską. 


 


 Metoda pomiaru całkowitej ekspozycji 


Towarzystwo oblicza ekspozycję AFI Subfunduszu zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Ekspozycja AFI Subfunduszu obliczana jest zgodnie z metodą zaangażowania oraz metodą 


brutto w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę 


Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, 
depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru. 


Dzień wyceny 


Dzień wyceny – dzień wyceny aktywów Subfunduszu i ustalenia wartości aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa 
przypadający w każdym dniu, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 


Stosowane w okresie sprawozdawczym zasady rachunkowości 


Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 
1994 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w 


sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859). 


Wprowadzone zmiany sposobu prezentacji 


a) Zmiany w zakresie metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych 


W okresie sprawozdawczym miała miejsce modyfikacja polityki rachunkowości. Głównymi zmianami były zmiany dotyczące wyceny 


składników lokat, w tym uznanie wykorzystania Bloomberg Generic do wyceny lokat oraz zasad wyboru rynków głównych. Ww. zmiany nie 
miały istotnego wpływu na sytuację majątkową Subfunduszu. 


b) Zmiany w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego 


W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. 
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Nota nr 2 Należności Subfunduszu 


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 2018-12-31 2017-12-31 


Należności 42 31 


Z tytułu zbytych lokat - - 


Z tytułu instrumentów pochodnych - - 


Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - 


Z tytułu dywidend - - 


Z tytułu odsetek - - 


Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - 


Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek - - 


Pozostałe 42 31 


 - należności od TFI 42 31 


 


Nota nr 3 Zobowiązania Subfunduszu 
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 2018-12-31 2017-12-31 


Zobowiązania 32 30 


Z tytułu nabytych aktywów - - 


Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu/subfunduszu do odkupu - - 


Z tytułu instrumentów pochodnych 3 - 


Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne - - 


Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów 
inwestycyjnych 


2 - 


Z tytułu wypłaty dochodów funduszu/subfunduszu - - 


Z tytułu wypłaty przychodów funduszu/subfunduszu - - 


Z tytułu wyemitowanych obligacji - - 


Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - - 


Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - - 


Z tytułu gwarancji lub poręczeń - - 


Z tytułu rezerw 27 27 


Pozostałe składniki zobowiązań - 3 


 


 


Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 


 
  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH 


Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 


w tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 


w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 


w tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 


w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


I. Banki / waluty - 155 - 113 


DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. - 145 - - 


EUR 8 35 - - 


PLN 14 14 - - 


USD 25 96 - - 


RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - 10 - 93 


EUR - - - 2 


PLN 10 10 91 91 


RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG - - - 20 


USD - - 6 20 


 
 


  od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W 


CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ 


Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 


w tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 


w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 


w tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 


w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków 
pieniężnych 


- 272 - 324 


EUR 5 20 13 57 


PLN 152 152 221 221 


USD 27 99 12 47 


 


*) Średni poziom środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym liczony jest na podstawie średniej arytmetycznej stanu na każdy dzień 
okresu sprawozdawczego. 


 


NOTA-4.III EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  


Nie dotyczy 
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Nota nr 5 Ryzyka 


  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO WARTOŚCI GODZIWEJ (*) 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Środki pieniężne i ekwiwalenty - - 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku - - 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - 


Suma: - - 


 


*) Za aktywa obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej wynikającym ze zmiany stopy procentowej uznano środki pieniężne, depozyty, 


stało- i zerokuponowe obligacje Skarbu Państwa, komunalne i przedsiębiorstw, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz 


weksle. 


 


  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPŁYWU ŚRODKÓW 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (**) - - 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (**) - - 


Zobowiązania (***) - - 


Suma: - - 


 


**) Jako aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się zmiennokuponowe 


dłużne instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne na stopę procentową, których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia.  


***) Jako zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się instrumenty 


pochodne na stopę procentową, których wycena na dzień bilansowy jest ujemna. 


 
  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-5 RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO NIEDOTRZYMANIA ZOBOWIĄZAŃ 
PRZEZ DRUGĄ STRONĘ TRANSAKCJI 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym w przypadku 
gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy czym nie uwzględnia się 
wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń (****) 


197 181 


Środki na rachunkach bankowych 155 113 


Należności 42 31 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 37 


Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach 
lokat w podziale na kategorie bilansowe (*****) 


- - 


 
 


****) Ryzyko kredytowe obejmuje ryzyko niewypełnienia przez kontrahenta zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych 


(obligacji stało-, zmienno- i zerokuponowych, bonów skarbowych, listów zastawnych, certyfikatów depozytowych i weksli), depozytów 
będących składnikami portfela lokat, przechowywanych na rachunkach bankowych środków pieniężnych oraz niewywiązania się 


kontrahenta z zawartych transakcji, w szczególności na niestandaryzowane instrumenty pochodne oraz transakcji typu buy-sell-back.. 


*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego uznano poziom 10% udziału procentowego danego emitenta w aktywach ogółem. 
 


  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-5 RYZYKO WALUTOWE 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu/subfunduszu ryzykiem walutowym, 
ze wskazaniem przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w 
poszczególnych kategoriach lokat 


2 049 2 364 


Środki na rachunkach bankowych 131 22 


Należności - - 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 785 1 634 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 1 130 708 


Zobowiązania 3 - 


  
******) Za znaczącą koncentrację ryzyka walutowego uznano poziom 10% udziału procentowego danego emitenta w aktywach ogółem 
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Nota nr 6 Instrumenty pochodne 


 


 
  2018-12-31 


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE 
Typ zajętej 


pozycji 


Rodzaj 
instrumentu 
pochodnego 


Cel otwarcia 
pozycji 


Wartość 
otwartej 
pozycji 


Wartość 
przyszłych 
strumieni 


pieniężnych 


Terminy 
przyszłych 
strumieni 


pieniężnych 


Kwota będąca 
podstawą 
przyszłych 
płatności 


Termin 
zapadalności 
(wygaśnięcia) 
instrumentu 
pochodnego 


Termin 
wykonania 


instrumentu 
pochodnego 


Niewystandaryzowane instrumenty pochodne                   


Forward                   


Forward EUR/PLN, 2019.01.04 (-) Krótka Forward 
Ograniczenie 
ryzyka 


inwestycyjnego 


- - 2019-01-04 


50,000.00 EUR  
po kursie 


walutowym 


4.2860000000 
PLN 


2019-01-04 2019-01-04 


Forward EUR/PLN, 2019.01.04 (-) Krótka Forward 
Ograniczenie 
ryzyka 
inwestycyjnego 


-1 - 2019-01-04 


50,000.00 EUR  
po kursie 


walutowym 
4.2850000000 


PLN 


2019-01-04 2019-01-04 


Forward USD/PLN, 2019.01.04 (-) Długa Forward 
Ograniczenie 
ryzyka 
inwestycyjnego 


- - 2019-01-04 


10,000.00 USD  
po kursie 


walutowym 
3.7500000000 


PLN 


2019-01-04 2019-01-04 


Forward USD/PLN, 2019.01.04 (-) Krótka Forward 
Ograniczenie 
ryzyka 
inwestycyjnego 


-2 - 2019-01-04 


220,000.00 
USD  po kursie 


walutowym 
3.7509000000 


PLN 


2019-01-04 2019-01-04 


Suma:         -         


 


  
  2017-12-31 


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE 
Typ zajętej 


pozycji 


Rodzaj 
instrumentu 
pochodnego 


Cel otwarcia 
pozycji 


Wartość 
otwartej 
pozycji 


Wartość 
przyszłych 
strumieni 


pieniężnych 


Terminy 
przyszłych 
strumieni 


pieniężnych 


Kwota będąca 
podstawą 
przyszłych 
płatności 


Termin 
zapadalności 
(wygaśnięcia) 
instrumentu 
pochodnego 


Termin 
wykonania 


instrumentu 
pochodnego 


Niewystandaryzowane instrumenty pochodne                   


Forward                   


Forward EUR/PLN, 2018.01.09 (-) Krótka Forward 
Ograniczenie 
ryzyka 
inwestycyjnego 


8 - 2018-01-09 


225,000.00 
EUR  po kursie 
walutowym 
4.2060000000 
PLN 


2018-01-09 2018-01-09 


Forward USD/PLN, 2018.01.03 (-) Krótka Forward 
Ograniczenie 
ryzyka 
inwestycyjnego 


29 - 2018-01-03 


390,000.00 
USD  po kursie 
walutowym 
3.5550000000 
PLN 


2018-01-03 2018-01-03 


Suma:         -         
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Nota nr 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 


Nie dotyczy 


 


Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 


Nie dotyczy 


 
Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe 


  
  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU 
Wartość na dzień 


bilansowy w danej walucie 
w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w danej walucie 


w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


I. Aktywa - 2 112 - 2 486 


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 155 - 113 


EUR 8 35 - 2 


PLN 24 24 91 91 


USD 25 96 6 20 


2) Należności - 42 - 31 


PLN 42 42 31 31 


3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu - - - - 


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: - 785 - 1 634 


EUR - - 154 644 


USD 209 785 284 990 


- dłużne papiery wartościowe - - - - 


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: - 1 130 - 708 


EUR 95 407 70 293 


USD 192 723 119 415 


- dłużne papiery wartościowe - - - - 


6) Nieruchomości - - - - 


7) Pozostałe aktywa - - - - 


II. Zobowiązania - 32 - 30 


EUR - 1 - - 


PLN 29 29 30 30 


USD - 2 - - 


 
  od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W 
PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 


Dodatnie 
różnice kursowe 
zrealizowane w 


walucie 
sprawozdania w 


tys. 


Dodatnie 
różnice kursowe 
niezrealizowane 


w walucie 
sprawozdania w 


tys. 


Ujemne różnice 
kursowe 


zrealizowane w 
walucie 


sprawozdania w 
tys. 


Ujemne różnice 
kursowe 


niezrealizowane 
w walucie 


sprawozdania w 
tys. 


Dodatnie 
różnice kursowe 
zrealizowane w 


walucie 
sprawozdania w 


tys. 


Dodatnie 
różnice kursowe 
niezrealizowane 


w walucie 
sprawozdania w 


tys. 


Ujemne różnice 
kursowe 


zrealizowane w 
walucie 


sprawozdania w 
tys. 


Ujemne różnice 
kursowe 


niezrealizowane 
w walucie 


sprawozdania w 
tys. 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 


74 161 -82 - 2 - -70 -172 


  
  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-9 III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ 
NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 


Kurs w stosunku do zł Waluta Kurs w stosunku do zł Waluta 


EUR 4,3000 EUR 4,1709 EUR 


USD 3,7597 USD 3,4813 USD 
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Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja 


 


  od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


NOTA-10 I. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z TYTUŁU LOKAT 
Wartość zrealizowanego 
zysku  (straty) ze zbycia 


lokat w tys. 


Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego zysku z 


wyceny aktywów w tys. 


Wartość zrealizowanego 
zysku  (straty) ze zbycia 


lokat w tys. 


Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego zysku z 


wyceny aktywów w tys. 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 43 -79 5 48 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -113 -26 456 -69 


Nieruchomości - - - - 


Pozostałe - - - - 


Suma: -70 -105 461 -21 


 


Wypłacone dochody Subfunduszu 


Nie dotyczy 


 


Wypłacone przychody ze zbycia lokat 


Nie dotyczy 


 


Nota nr 11 Koszty Subfunduszu 


 
  od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


NOTA-11 I.  KOSZTY  POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO 
Wartość w okresie sprawozdawczym 


w tys. 
Wartość w okresie sprawozdawczym 


w tys. 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 


Opłaty dla depozytariusza 26 34 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 20 - 


Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne   - 


Usługi w zakresie rachunkowości 118 112 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu   - 


Usługi prawne   - 


Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 4 - 


Koszty odsetkowe   - 


Koszty związane z posiadaniem nieruchomości   - 


Ujemne saldo różnic kursowych 13 - 


Pozostałe - - 


W tym pozostałe składniki kosztów - - 


Suma: 181 146 


 


 


 
  od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


NOTA-11 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA 
Wartość w okresie sprawozdawczym 


w tys. 
Wartość w okresie sprawozdawczym 


w tys. 


z tytułu wynagrodzenia stałego 14 20 


z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania - - 


Suma: 14 20 
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Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa 


 
NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 


I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe 2 080 2 456 5 133 


II. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe - - - 


Kategoria A 102,51 112,49 - 


Kategoria BGZ - - 100,80 


Kategoria BGZ OPTIMA - - 100,79 
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INFORMACJA DODATKOWA: 


BGŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,  SUBFUNDUSZ ZDYWERSYFIKOWANYCH 


AKTYWÓW 


 


1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za bieżący 


okres sprawozdawczy: 


Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należało ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 


sprawozdawczy. 


 


2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w jednostkowym sprawozdaniu 


finansowym: 


Nie wystąpiły znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. 


 


3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a 


uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi: 


Nie wystąpiły istotne różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych 


finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi. 


 


4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację 


majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Subfunduszu: 


 


a) Informacja o przypadkach informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 


Nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 


 


b) Informacja o przypadkach zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 


Nie wystąpiły przypadki zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 


 


c) Informacja o przypadkach nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz: 


Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz. 


 


5. Na dzień podpisania jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu nie występuje niepewność co do możliwości 


kontynuowania działalności co najmniej przez najbliższe 12 miesięcy. W związku z tym jednostkowe sprawozdanie finansowe nie 


zawiera związanych z tą kwestią korekt. 


 


6. Inne informacje niż wskazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 


sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian: 


Brak innych informacji niż wskazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 


sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian. 
 


7. Inne informacje 


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości 


transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 


(Dz. Urz. UE 23.12.2015 L 337/1), na dzień bilansowy TFI BGŻ BNP Paribas S.A. działająca jako ZAFI (podmiot zarządzający 


alternatywnym funduszem inwestycyjnym) prezentuje poniżej informacje o transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych 


i o swapach przychodu całkowitego Subfunduszu: 


Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły transakcje finansowe z użyciem papierów wartościowych i swapów 


przychodu całkowitego. 
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 


 


 


Dla Uczestników Subfunduszu Zdywersyfikowanych Aktywów 


 


 


Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 


 


Opinia  


Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Subfunduszu Zdywersyfikowanych 


Aktywów („Subfundusz”), wchodzącego w skład BGŻ Specjalistycznego Paribas Funduszu 


Inwestycyjnego Otwartego (dalej „Fundusz”), które zawiera wprowadzenie do sprawozdania 


finansowego, zestawienie lokat i bilans na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz rachunek wyniku z operacji, 


zestawienie zmian w aktywach netto za rok zakończony w tym dniu oraz dodatkowe informacje 


i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”). 


 


Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe: 


 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Subfunduszu na dzień 


31 grudnia 2018 r. oraz jego wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu, 


zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r.  


o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019 r., poz. 351) oraz przyjętymi 


zasadami (polityką) rachunkowości;  


 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa oraz jego 


statutem; 


 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 


z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.  


 


Podstawa opinii  


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji 


przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz 


stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze 


publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późniejszymi 


zmianami). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji 


naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.  


 


Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych 


Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych 


Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań 


finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami 


i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma 


audytorska pozostali niezależni od Subfunduszu zgodnie z wymogami niezależności określonymi 


w Ustawie o biegłych rewidentach. 


 


Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić 


podstawę dla naszej opinii. 
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Odpowiedzialność Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. 


i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie finansowe  


Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. (zwanego „Towarzystwem”) 


jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 


sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej 


i finansowej i wyniku finansowego Subfunduszu zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, 


wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, w szczególności rozporządzeniem Ministra 


Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy 


inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859), zwanym dalej „Rozporządzeniem 


o rachunkowości”, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Subfundusz 


przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, 


aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 


spowodowanego oszustwem lub błędem. 


 


Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 


Subfunduszu do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw 


związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako 


podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji 


Subfunduszu, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla 


likwidacji lub zaniechania działalności. 


 


Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są zobowiązani do zapewnienia, 


aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 


Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu 


sprawozdawczości finansowej Subfunduszu. 


 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 


Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość 


nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie 


sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem 


pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące 


istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane 


za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć 


na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego. 


 


Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Subfunduszu ani efektywności 


lub skuteczności prowadzenia jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie lub w przyszłości. 


 


Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, 


a także: 


 identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 


spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 


odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające 


i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego 


zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ 


oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub 


obejścia kontroli wewnętrznej; 


 uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania 


procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia 


opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Subfunduszu;  


 oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność 


szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 
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 wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 


kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 


badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może 


poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Subfunduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli 


dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi 


w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu 


finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze 


wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego 


sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, 


że Subfundusz zaprzestanie kontynuacji działalności; 


 oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym 


ujawnienia oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje 


i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 


 


Przekazujemy Radzie Nadzorczej Towarzystwa informacje o, między innymi, planowanym zakresie 


i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących 


słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 


 


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 


 


List Zarządu Towarzystwa skierowany do Uczestników Funduszu zawierający informacje wymagane 


§37 Rozporządzenia o rachunkowości oraz Oświadczenie Depozytariusza Funduszu o zgodności 


danych dotyczących stanów aktywów Subfunduszu za stanem faktycznym, zgodnie 


z obowiązującymi przepisami zostały dołączone do połączonego sprawozdania finansowego 


Funduszu. 


 


Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 


sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Dorota Snarska-Kuman. 


 


Działający w imieniu Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą 


w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 73, w imieniu której kluczowy biegły 


rewident zbadał sprawozdanie finansowe: 


 


 


 


 


 


Dorota Snarska-Kuman 


nr w rejestrze 9667 


 


 


 


Warszawa, 29 marca 2019 roku  
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 


 


 


Dla Uczestników Subfunduszu Lokata Kapitału 


 


 


Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 


 


Opinia  


Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Subfunduszu Lokata Kapitału 


(„Subfundusz”), wchodzącego w skład BGŻ Specjalistycznego Paribas Funduszu Inwestycyjnego 


Otwartego (dalej „Fundusz”), które zawiera wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 


zestawienie lokat i bilans na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz rachunek wyniku z operacji, zestawienie 


zmian w aktywach netto za rok zakończony w tym dniu oraz dodatkowe informacje i objaśnienia 


(„sprawozdanie finansowe”). 


 


Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe: 


 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Subfunduszu na dzień 


31 grudnia 2018 r. oraz jego wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu, 


zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r.  


o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019 r., poz. 351) oraz przyjętymi 


zasadami (polityką) rachunkowości;  


 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa oraz jego 


statutem; 


 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 


z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.  


 


Podstawa opinii  


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji 


przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz 


stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze 


publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późniejszymi 


zmianami). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji 


naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.  


 


Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych 


Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych 


Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań 


finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami 


i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma 


audytorska pozostali niezależni od Subfunduszu zgodnie z wymogami niezależności określonymi 


w Ustawie o biegłych rewidentach. 


 


Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić 


podstawę dla naszej opinii. 
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Odpowiedzialność Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. 


i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie finansowe  


Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. (zwanego dalej 


„Towarzystwem”) jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych 


ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji 


majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Subfunduszu zgodnie z przepisami Ustawy 


o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, w szczególności 


rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad 


rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859), zwanym dalej 


„Rozporządzeniem o rachunkowości”, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz 


obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą 


Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego 


niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 


 


Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 


Subfunduszu do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw 


związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako 


podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji 


Subfunduszu, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla 


likwidacji lub zaniechania działalności. 


 


Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są zobowiązani do zapewnienia, 


aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 


Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu 


sprawozdawczości finansowej Subfunduszu. 


 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 


Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość 


nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie 


sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem 


pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące 


istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane 


za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć 


na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego. 


 


Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Subfunduszu ani efektywności 


lub skuteczności prowadzenia jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie lub w przyszłości. 


 


Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, 


a także: 


 identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 


spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 


odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające 


i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego 


zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ 


oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub 


obejścia kontroli wewnętrznej; 


 uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania 


procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia 


opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Subfunduszu;  


 oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność 


szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Subfunduszu; 
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 wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 


kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 


badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może 


poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Subfunduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli 


dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi 


w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu 


finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze 


wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego 


sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, 


że Subfundusz zaprzestanie kontynuacji działalności; 


 oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym 


ujawnienia oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje 


i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 


 


Przekazujemy Radzie Nadzorczej Towarzystwa informacje o, między innymi, planowanym zakresie 


i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących 


słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 


 


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 


 


List Zarządu Towarzystwa skierowany do Uczestników Funduszu zawierający informacje wymagane 


§37 Rozporządzenia o rachunkowości oraz Oświadczenie Depozytariusza Funduszu o zgodności 


danych dotyczących stanów aktywów Subfunduszu za stanem faktycznym, zgodnie 


z obowiązującymi przepisami zostały dołączone do połączonego sprawozdania finansowego 


Funduszu. 


 


Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 


sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Dorota Snarska-Kuman. 


 


Działający w imieniu Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą 


w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 73, w imieniu której kluczowy biegły 


rewident zbadał sprawozdanie finansowe: 
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 


 


 


Dla Uczestników Subfunduszu Konserwatywny 


 


 


Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 


 


Opinia  


Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Subfunduszu Konserwatywny 


(„Subfundusz”), wchodzącego w skład BGŻ Specjalistycznego Paribas Funduszu Inwestycyjnego 


Otwartego (dalej „Fundusz”), które zawiera wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 


zestawienie lokat i bilans na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz rachunek wyniku z operacji, zestawienie 


zmian w aktywach netto za rok zakończony w tym dniu oraz dodatkowe informacje i objaśnienia 


(„sprawozdanie finansowe”). 


 


Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe: 


 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Subfunduszu na dzień 


31 grudnia 2018 r. oraz jego wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu, 


zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r.  


o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019 r., poz. 351) oraz przyjętymi 


zasadami (polityką) rachunkowości;  


 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa oraz jego 


statutem; 


 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 


z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.  


 


Podstawa opinii  


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji 


przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz 


stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze 


publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późniejszymi 


zmianami). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji 


naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.  


 


Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych 


Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych 


Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań 


finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami 


i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma 


audytorska pozostali niezależni od Subfunduszu zgodnie z wymogami niezależności określonymi 


w Ustawie o biegłych rewidentach. 


 


Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić 


podstawę dla naszej opinii. 
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Odpowiedzialność Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. 


i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie finansowe  


Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. (zwanego dalej 


„Towarzystwem”) jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych 


ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji 


majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Subfunduszu zgodnie z przepisami Ustawy 


o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, w szczególności 


rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad 


rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859), zwanym dalej 


„Rozporządzeniem o rachunkowości”, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz 


obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą 


Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego 


niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 


 


Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 


Subfunduszu do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw 


związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako 


podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji 


Subfunduszu, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla 


likwidacji lub zaniechania działalności. 


 


Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są zobowiązani do zapewnienia, 


aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 


Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu 


sprawozdawczości finansowej Subfunduszu. 


 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 


Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość 


nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie 


sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem 


pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące 


istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane 


za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć 


na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego. 


 


Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Subfunduszu ani efektywności 


lub skuteczności prowadzenia jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie lub w przyszłości. 


 


Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, 


a także: 


 identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 


spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 


odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające 


i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego 


zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ 


oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub 


obejścia kontroli wewnętrznej; 


 uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania 


procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia 


opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Subfunduszu;  


 oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność 


szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 







 


3 


 wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 


kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 


badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może 


poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Subfunduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli 


dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi 


w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu 


finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze 


wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego 


sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, 


że Subfundusz zaprzestanie kontynuacji działalności; 


 oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym 


ujawnienia oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje 


i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 


 


Przekazujemy Radzie Nadzorczej Towarzystwa informacje o, między innymi, planowanym zakresie 


i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących 


słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 


 


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 


 


List Zarządu Towarzystwa skierowany do Uczestników Funduszu zawierający informacje wymagane 


§37 Rozporządzenia o rachunkowości oraz Oświadczenie Depozytariusza Funduszu o zgodności 


danych dotyczących stanów aktywów Subfunduszu za stanem faktycznym, zgodnie 


z obowiązującymi przepisami zostały dołączone do połączonego sprawozdania finansowego 


Funduszu. 


 


Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 


sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Dorota Snarska-Kuman. 


 


Działający w imieniu Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą 


w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 73, w imieniu której kluczowy biegły 


rewident zbadał sprawozdanie finansowe: 


 


 


 


 


 


Dorota Snarska-Kuman 


nr w rejestrze 9667 


 


 


 


Warszawa, 29 marca 2019 roku  





				2019-03-29T17:08:01+0100

		Dorota Snarska-Kuman
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WPROWADZENIE 


 


Nazwa Subfunduszu 


Subfundusz Konserwatywny (dalej jako „Subfundusz”) jest subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu BGŻ Specjalistyczny Fundusz 


Inwestycyjny Otwarty (dalej jako „Fundusz”). 


Fundusz BGŻ SFIO jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 


 Subfundusz Konserwatywny, 


 Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów, 


 Subfundusz Małych i Średnich Spółek, 


 Subfundusz Lokata Kapitału. 


 


Fundusz w dniu 28 kwietnia 2014 roku został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 970. 


Fundusz został zarejestrowany w dniu 28 kwietnia 2014 r. Pierwsza wycena Subfunduszu miała miejsce w dniu 15 maja 2014 r. 


Subfundusz został utworzony na czas nieograniczony. 


Od dnia 29 września 2017 roku Fundusz zbywa tylko jedną kategorię jednostek uczestnictwa „A”. Wcześniej Fundusz oferował dwie 


kategorie jednostek uczestnictwa: kategorię BGŻ oraz kategorię BGŻOptima, które różniły się wysokością opłat manipulacyjnych oraz 


dostępnością u Dystrybutora.   


 


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 


Od dnia 21 stycznia 2016 roku Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, jest zarządzany przez Towarzystwo Funduszy 


Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Twardej 18 (wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 


prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  


0000031121) o kapitale zakładowym w wysokości 9 048 000,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, REGON: 012557199.  


Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, do dnia 20 stycznia 2016 roku był zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo 


Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Próżnej 9 (wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278264). NIP: 


1080003069. 


 


Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 


Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej 


Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II lok 22. 00-133 Warszawa. 


 


Cel inwestycyjny Subfunduszu 


1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 


2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
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Specjalizacja Subfunduszu 


1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu odbywa się poprzez dokonywanie lokat środków głównie w depozyty bankowe i 


Instrumenty Dłużne oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji 


wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% aktywów w depozyty bankowe i 


Instrumenty Dłużne. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują inwestowanie przez okres co najmniej 1 roku, 


oczekujących niskiego ryzyka inwestycyjnego. 


2. Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów tego Subfunduszu w długim 


horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w kategorie lokat, o których mowa w art. 39 ust. 2 


Statutu Funduszu. 


 


Ograniczenia inwestycyjne 


1. Depozyty bankowe, Instrumenty Dłużne, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych 


oraz należności mogą stanowić łącznie od 90% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu 


2. Fundusz może lokować od 0 % do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Udziałowe, jednostki uczestnictwa, 


certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego 


inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują do 100 % aktywów w Instrumenty Udziałowe. 


Oprócz powyższych ograniczeń Fundusz i Subfundusz obowiązują ograniczenia zawarte w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 


inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1355 z późniejszymi zmianami) (dalej jako 


„Ustawa”). 


 


Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego 


1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 


dnia 31 grudnia 2018 roku, przy założeniu kontynuowania działalności Funduszu oraz Subfunduszu w dającej się przewidzieć 
przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 


kontynuowania działalności Funduszu oraz Subfunduszu. 


2. Ze względu na charakter i istotność pozycji informacje zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wykazane zostały, o ile 
nie zaznaczono inaczej, w pełnych tysiącach złotych.  
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I. TABELA GŁÓWNA  


  2018-12-31 2017-12-31 


TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia w 


tys. 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia w 


tys. 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Akcje - - - - - - 


Warranty subskrypcyjne - - - - - - 


Prawa do akcji - - - - - - 


Prawa poboru - - - - - - 


Kwity depozytowe - - - - - - 


Listy zastawne - - - - - - 


Dłużne papiery wartościowe 1 100 1 117 7,28% 2 100 2 134 8,21% 


Instrumenty pochodne - - - - - - 


Udziały w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością 


- - - - - - 


Jednostki uczestnictwa 12 022 12 691 82,67% 20 053 21 333 82,09% 


Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą 


- - - - - - 


Wierzytelności - - - - - - 


Weksle - - - - - - 


Depozyty - - - - - - 


Waluty - - - - - - 


Nieruchomości - - - - - - 


Statki morskie - - - - - - 


Inne - - - - - - 


Suma: 13 122 13 808 89,95% 22 153 23 467 90,30% 


 


Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby poszczególnych składników lokat oraz wartości nominalnej 


dłużnych papierów wartościowych. 


 


Niniejsze zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią 


integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 


 


TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 


Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent 
Kraj siedziby 


emitenta 
Termin 
wykupu 


Warunki 
oprocentowania 


Wartość 
nominalna 


Liczba 


Wartość 
według ceny 


nabycia w 
tys. 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


O terminie wykupu do 1 roku               - - - - 


Obligacje               - - - - 


Bony skarbowe               - - - - 


Bony pieniężne                - - - - 


Inne               - - - - 


O terminie wykupu powyżej 1 roku               11 1 100 1 117 7,28% 


Obligacje               11 1 100 1 117 7,28% 


Nienotowane na aktywnym 
rynku 


              11 1 100 1 117 7,28% 


POWSZECHNY ZAKŁAD 
UBEZPIECZEŃ S.A., SERIA A 
(PLPZU0000037) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


POWSZECHNY 
ZAKŁAD 
UBEZPIECZEŃ 
S.A. 


Polska 2027-07-29 
3,5800% 


(Zmienny kupon) 
100 000,00 11 1 100 1 117 7,28% 


Bony skarbowe               - - - - 


Bony pieniężne                - - - - 


Inne               - - - - 


Suma:               11 1 100 1 117 7,28% 


 


TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY 


INWESTYCYJNE 
Rodzaj rynku Nazwa rynku 


Nazwa i rodzaj 
funduszu 


Liczba 
Wartość według 


ceny nabycia w tys. 


Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy udział 
w aktywach ogółem 


Jednostki uczestnictwa       75 164 12 022 12 691 82,67% 


AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
OTWARTY, SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS 
DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH (-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


AVIVA INVESTORS 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY, 
SUBFUNDUSZ AVIVA 
INVESTORS 
DŁUŻNYCH 
PAPIERÓW 
KORPORACYJNYCH 


15 472 1 945 2 035 13,26% 


NN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY OTWARTY, NN SUBFUNDUSZ 
GLOBALNY DŁUGU KORPORACYJNEGO (L) (-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


NN 
SPECJALISTYCZNY 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY, NN 
SUBFUNDUSZ 
GLOBALNY DŁUGU 
KORPORACYJNEGO 
(L) 


821 117 140 0,91% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY 


INWESTYCYJNE 
Rodzaj rynku Nazwa rynku 


Nazwa i rodzaj 
funduszu 


Liczba 
Wartość według 


ceny nabycia w tys. 


Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy udział 
w aktywach ogółem 


SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
OTWARTY, SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY SKARBIEC-
OSZCZĘDNOŚCIOWY (-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


SKARBIEC FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY, 
SUBFUNDUSZ 
PIENIĘŻNY 
SKARBIEC-
OSZCZĘDNOŚCIOWY 


6 514 2 233 2 294 14,93% 


UNIFUNDUSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
OTWARTY, SUBFUNDUSZ UNIAKCJE MAŁYCH I 
ŚREDNICH SPÓŁEK (PLUITFI00217) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


UNIFUNDUSZE 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY, 
SUBFUNDUSZ 
UNIAKCJE MAŁYCH I 
ŚREDNICH SPÓŁEK 


4 718 500 411 2,68% 


UNIFUNDUSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
OTWARTY, SUBFUNDUSZ UNIKORONA 
DOCHODOWY (D. UNIKORONA PIENIĘŻNY) 
(PLUITFI00035) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


UNIFUNDUSZE 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY, 
SUBFUNDUSZ 
UNIKORONA 
DOCHODOWY (D. 
UNIKORONA 
PIENIĘŻNY) 


3 608 718 796 5,19% 


GAMMA PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
OTWARTY, GAMMA SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY (-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


GAMMA PARASOL 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY, GAMMA 
SUBFUNDUSZ 
PIENIĘŻNY 


4 549 794 876 5,71% 


AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
OTWARTY, SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS 
OBLIGACJI DYNAMICZNY (-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


AVIVA INVESTORS 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY, 
SUBFUNDUSZ AVIVA 
INVESTORS 
OBLIGACJI 
DYNAMICZNY 


5 403 691 820 5,34% 


NOBLE FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
OTWARTY SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI 
MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK (-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


NOBLE FUNDS 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY 
SUBFUNDUSZ 
NOBLE FUND AKCJI 
MAŁYCH I ŚREDNICH 
SPÓŁEK 


172 14 15 0,10% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY 


INWESTYCYJNE 
Rodzaj rynku Nazwa rynku 


Nazwa i rodzaj 
funduszu 


Liczba 
Wartość według 


ceny nabycia w tys. 


Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy udział 
w aktywach ogółem 


NN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY OTWARTY, ING SUBFUNDUSZ 
DEPOZYTOWY (L) (-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


NN 
SPECJALISTYCZNY 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY, ING 
SUBFUNDUSZ 
DEPOZYTOWY (L) 


4 - - - 


IPOPEMA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ 
IPOPEMA GOTÓWKOWY KAT. B (-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


IPOPEMA 
SPECJALISTYCZNY 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY, 
SUBFUNDUSZ 
IPOPEMA 
GOTÓWKOWY 


9 134 963 1 052 6,85% 


IPOPEMA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ 
IPOPEMA OBLIGACJI KAT. B (-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


IPOPEMA 
SPECJALISTYCZNY 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY, 
SUBFUNDUSZ 
IPOPEMA OBLIGACJI 


15 014 1 804 1 982 12,91% 


NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
OTWARTY, NN SUBFUNDUSZ OBLIGACJI (-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


NN PARASOL 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY, NN 
SUBFUNDUSZ 
OBLIGACJI 


3 848 1 088 1 197 7,80% 


IPOPEMA M-INDEKS FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY OTWARTY KAT.B (-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


IPOPEMA M-INDEKS 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY 


3 846 636 550 3,58% 


INVESTOR PARASOL FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ 
INVESTOR PŁYNNA LOKATA (-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


INVESTOR PARASOL 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY, 
SUBFUNDUSZ 
INVESTOR PŁYNNA 
LOKATA 


2 061 519 523 3,41% 


Certyfikaty inwestycyjne       - - - - 


Aktywny rynek regulowany       - - - - 


Aktywny rynek nieregulowany       - - - - 


Nienotowane na aktywnym rynku       - - - - 


Suma:       75 164 12 022 12 691 82,67% 
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II. BILANS 


BILANS 2018-12-31 2017-12-31 


I. Aktywa 15 350 25 988 


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 542 2 520 


2) Należności - 1 


3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu - - 


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: - - 


- dłużne papiery wartościowe - - 


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 13 808 23 467 


- dłużne papiery wartościowe 1 117 2 134 


6) Nieruchomości - - 


7) Pozostałe aktywa - - 


II. Zobowiązania 254 120 


III. Aktywa netto (I - II) 15 096 25 868 


IV. Kapitał funduszu/subfunduszu 8 436 19 115 


1) Kapitał wpłacony 411 192 410 017 


2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -402 756 -390 902 


V. Dochody zatrzymane 5 991 5 473 


1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -2 388 -2 160 


2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 8 379 7 633 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 669 1 280 


VII. Kapitał funduszu/subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 15 096 25 868 


      


Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 139 650,7350 237 912,1380 


Kategoria A 139 650,7350 237 912,1380 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 108,10 108,73 


Kategoria A 108,10 108,73 


 


 


*) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa została wyliczona na podstawie danych bazowych wyrażonych w PLN. 
 


Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 


 


Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią 


integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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III. RACHUNEK WYNIKU 


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 2018-01-01  
do 2018-12-31 


od 2017-01-01  
do 2017-12-31 


I. Przychody z lokat 58 58 


Dywidendy i inne udziały w zyskach - - 


Przychody odsetkowe 58 58 


Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Dodatnie saldo różnic kursowych - - 


Pozostałe - - 


II. Koszty funduszu/subfunduszu 287 383 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa 81 167 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 


Opłaty dla depozytariusza 27 28 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 28 39 


Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - 2 


Usługi w zakresie rachunkowości 147 143 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu - - 


Usługi prawne - - 


Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 4 4 


Koszty odsetkowe - - 


Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Ujemne saldo różnic kursowych - - 


Pozostałe - - 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 1 - 


IV. Koszty funduszu/subfunduszu netto (II-III) 286 383 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) -228 -325 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 135 1 686 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 746 2 483 


- z tytułu różnic kursowych - - 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -611 -797 


- z tytułu różnic kursowych - - 


VII. Wynik z operacji (V+-VI) -93 1 361 


Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa     


Kategoria A -0,67 5,72 


 


Wszystkie dane  w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na jednostkę uczestnictwa. 


 


Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 


dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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IV. ZESTAWIENIE ZMIAN 


 
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


I. Zmiana wartości aktywów netto     


1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 


25 868 68 306 


2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy -93 1 361 


a) przychody z lokat netto -228 -325 


b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 746 2 483 


c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -611 -797 


3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -93 1 361 


4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu/subfunduszu (razem): - - 


a) z przychodów z lokat netto - - 


b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - 


c) z przychodów ze zbycia lokat - - 


5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) -10 679 -43 799 


a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) 1 175 34 891 


b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) -11 854 -78 690 


6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) -10 772 -42 438 


7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 15 096 25 868 


8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 20 149 41 660 


II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa     


1. Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym     


Kategoria A     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 10 801,8210 3 492 746,0440 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 109 063,2240 3 254 833,9060 


Saldo zmian -98 261,4030 237 912,1380 


Kategoria BGZ     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa - 21 449,4975 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa - 641 914,4613 


Saldo zmian - -620 464,9638 


Kategoria BGZ OPTIMA     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa - 663,4742 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa - 27 445,2931 


Saldo zmian - -26 781,8189 


2. Zmiana liczby jednostek od początku działalności 
funduszu/subfunduszu 


    


Kategoria A     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 3 503 547,8650 3 492 746,0440 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 3 363 897,1300 3 254 833,9060 


Saldo zmian 139 650,7350 237 912,1380 


Kategoria BGZ     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 697 925,6674 697 925,6674 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 697 925,6674 697 925,6674 


Saldo zmian - - 


Kategoria BGZ OPTIMA     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 28 228,6740 28 228,6740 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 28 228,6740 28 228,6740 


Saldo zmian - - 


3.Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa - - 


III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa     


1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec 
poprzedniego okresu sprawozdawczego 


    


Kategoria A 108,73 - 


Kategoria BGZ - 105,53 


Kategoria BGZ OPTIMA - 105,53 


2.  Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec 
bieżącego okresu sprawozdawczego 


    


Kategoria A 108,10 108,73 


Kategoria BGZ - - 


Kategoria BGZ OPTIMA - - 


3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę 
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 


    


Kategoria A -0,58% 3,03% 


Kategoria BGZ - - 


Kategoria BGZ OPTIMA - - 


4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w 
okresie sprawozdawczym i data wyceny 


Wartość Data wyceny Wartość Data wyceny 


Kategoria A 107,68 2018-11-21 108,10 2017-10-09 


Kategoria BGZ - 2017-01-03 105,30 2017-01-03 


Kategoria BGZ OPTIMA - 2017-01-03 105,29 2017-01-03 


5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w 
okresie sprawozdawczym i data wyceny 


        


Kategoria A 109,37 2018-04-20 108,77 2017-12-15 


Kategoria BGZ - 2017-09-27 108,19 2017-09-27 


Kategoria BGZ OPTIMA - 2017-09-27 108,18 2017-09-27 


6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej 
wyceny w okresie sprawozdawczym 


        


Kategoria A 108,10 2018-12-31 108,73 2017-12-31 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


Kategoria BGZ - 2017-09-28 - - 


Kategoria BGZ OPTIMA - 2017-09-28 - - 


IV. Procentowy udział kosztów funduszu/subfunduszu w średniej 
wartości aktywów netto, w tym: 


1,42% 0,92% 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0,40% 0,40% 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 


Opłaty dla depozytariusza 0,13% 0,07% 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0,14% 0,09% 


Usługi w zakresie rachunkowości 0,73% 0,34% 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu - - 


 
 
Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 


 


Niniejsze zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 


dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE 


 


Nota nr 1 – Polityka Rachunkowości 


Opis przyjętych zasad rachunkowości: 


1. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą. 


2. Wartość aktywów netto Subfunduszu jest równa wartości wszystkich aktywów Subfunduszu w dniu wyceny pomniejszonej o 


zobowiązania Subfunduszu. 


3. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest dzień zbycia lub odkupienia jednostek 


uczestnictwa. 


4. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym dniu wyceny nie uwzględnia się zmian w 
kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z pkt. 3. 


5. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia. Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę 


nabycia równą zeru. 


6. Otwarty kontrakt terminowy ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu według wartości księgowej równej zeru; prowizja 


maklerska i inne koszty związane z jego otwarciem pomniejszają niezrealizowany zysk (powiększają niezrealizowaną stratę) z wyceny 


kontraktu; prowizja maklerska oraz inne koszty związane z zamknięciem kontraktu pomniejszają zrealizowany zysk (powiększają 
zrealizowaną stratę) z kontraktu terminowego. 


7. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki lokat mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia 


tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne. 


8. W przypadku dłużnych papierów wartościowych z naliczanymi odsetkami wartość ustaloną w stosunku do ich wartości nominalnej i 


wartość naliczonych odsetek ujmuje się w jednostkowym sprawozdaniu finansowym łącznie i prezentuje łącznie jako składnik lokat 


Subfunduszu. 


9. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu sprzedanym 


składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysokości skorygowanej 


ceny nabycia - najwyższej bieżącej wartości księgowej (nie dotyczy papierów wartościowych nabytych z udzielonym przez drugą 
stronę przyrzeczeniem odkupu). W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji, uznaje się, iż wygaśnięciu 


podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto. Zysk lub stratę ze zbycia walut 


obcych wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”. 


10. W przypadku, gdy jednego dnia dokonane zostają transakcje zbycia i nabycia danego papieru wartościowego, ujmuje się w pierwszej 


kolejności nabycie posiadanego składnika. 


11. Przysługujące zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy prawo poboru akcji notowanych na rynku aktywnym ujmuje 
się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nie 


uwzględniający wartości tego prawa. Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte według wartości równej zero w dniu 


następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 


12. Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku aktywnym ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby 


wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nie uwzględniający wartości prawa do dywidendy. 


13. Przysługujące prawo do dywidendy od akcji nienotowanych na rynku aktywnym oraz przysługujące prawo poboru akcji 


nienotowanych na rynku aktywnym ujmuje się w księgach w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. 


14. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji, nie powodującą zmiany wysokości kapitału akcyjnego emitenta, ujmuje się w ewidencji 
analitycznej, w której dokonuje się zmiany liczby posiadanych akcji oraz jednostkowej ceny nabycia. 


15. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji. 


16. Nabycie lub zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie zawarcia umowy. Składniki lokat 
nabyte lub zbyte przez Subfundusz po godzinie 23:30 w dniu wyceny oraz składniki lokat, dla których na godzinę 23:30 Subfundusz 


nie otrzymał potwierdzenia zawarcia transakcji ujmowane są w najbliższej dacie wyceny aktywów Subfunduszu i ustalenia jego 


zobowiązań, w której jest to możliwe. 


17. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według 


średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych 


Subfunduszu. Jeżeli operacje dotyczące Subfunduszu są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ustala kursu – 
ich wartość należy określić w relacji do wskazanej przez Subfundusz waluty, dla której ustalany jest średni kurs przez Narodowy Bank 


Polski. 


18. Przychody z lokat obejmują w szczególności: dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, 
należności oraz zobowiązań w walutach obcych, dywidendy i inne udziały w zyskach, przychody odsetkowe oraz przychody związane 


z posiadaniem nieruchomości. 


19. Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności: ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, 
należności oraz zobowiązań w walutach obcych. Koszty odsetkowe (w tym efekt amortyzacji premii, składający się na wycenę 


aktywów nienotowanych na aktywnym rynku metodą skorygowanej ceny nabycia z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej) 


oraz koszty związane z posiadaniem nieruchomości. 







 


 


BGŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY 


 
13 


 


20. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza się zgodnie z zasadami 


ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentuje odpowiednio jako składnik lokat notowanych lub 


nienotowanych na aktywnym rynku. Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej oraz prezentuje odpowiednio w pozycji należności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu. 


21. W przypadku kosztów Subfunduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu kosztów zmniejszają uprzednio 


utworzoną rezerwę. Preliminarz kosztów zawiera pozycje w wysokości uzasadnionej, ustalone na podstawie stawek okresowych 
odpowiednio do częstotliwości ustalania wartości aktywów netto w dniach wyceny. 


22. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej 


stopy procentowej. 


 


23. W przypadku gdy nabywanie jednostek uczestnictwa realizowane jest poprzez przelew środków z rachunku Funduszu to taki przelew 


środków ujmowany jest w księgach Funduszu jako przelew na subskrypcję. Rozliczenie subskrypcji nastąpi w momencie otrzymania 


potwierdzenia nabycia jednostek uczestnictwa w dniu, za który będzie dokonywana wycena do godziny 24:00. W przypadku zamiany 


jednego typu jednostek uczestnictwa na inny w ramach portfela jednego subfunduszu transakcja zostaje ujęta w księgach w momencie 


otrzymania potwierdzenia zamiany jednostek uczestnictwa za który będzie dokonywana wycena do godziny 24:00. 


24. W przypadku zamiany jednego typu jednostek uczestnictwa na inny w ramach portfela jednego subfunduszu transakcja zostaje ujęta w 


księgach w momencie otrzymania potwierdzenia zamiany jednostek uczestnictwa w bieżącym dniu wyceny do godziny 7:00. 


25. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa znajdujących się w portfelu Funduszu i jednoczesnym braku przepływów gotówki 


ujęcie w księgach Funduszu nastąpi w momencie otrzymania potwierdzenia odkupienia jednostek uczestnictwa w dniu, za który będzie 


dokonywana wycena do godziny 24:00. 


26. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa znajdujących się w portfelu Funduszu i jednoczesnym zaksięgowanym przepływem 


gotówki, ujęcie w księgach Funduszu odkupienia nastąpi w momencie otrzymania potwierdzenia odkupienia jednostek uczestnictwa w 


bieżącym dniu wyceny do godziny 12:00. 


Stosowane najważniejsze zasady wyceny  


1.  Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się w dniu wyceny określonym w Statucie. 


2.  Jako moment wyceny Subfundusz przyjął godzinę 23:30 czasu polskiego, o której pobierane są ostatnie dostępne kursy, pozwalające na 


oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz lokat w danym dniu wyceny. 


3.  Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z 
zastrzeżeniem następujących zasad: 


3.1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: 


3.1.1. Wartość godziwą składników lokat Funduszu notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w oparciu o ostatni 
dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku w dniu wyceny danego składnika lokat z 


Aktywnego Rynku. 


3.1.2. Jeżeli w momencie dokonywania wyceny Aktywny Rynek, na podstawie którego wyceniany jest dany składnik lokat, nie 
prowadzi obrotu, wówczas wyceny danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni kurs zamknięcia ustalony na 


tym Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez Aktywny Rynek wartości 


stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej . 


3.1.3. Jeżeli ostatni dostępny kurs został wyznaczony w oparciu o znacząco niski wolumen obrotów na danym składniku 


Aktywów lub kurs ten pochodzi z dnia wcześniejszego niż ostatni dzień obrotu danym składnikiem na danym Aktywnym 


Rynku, wówczas wycenę danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania 
wyceny kurs ustalony przez Aktywny Rynek, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej oraz z zastrzeżeniem, że gdy 


wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu 


zamknięcia - innej, ustalonej przez Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs 
przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.  


3.1.4. W przypadku, gdy składnik lokat Funduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, wartością 


godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. 


3.2. Składniki lokat nienotowane na aktywnych rynkach: 


3.2.1. Obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne, kwity depozytowe, listy zastawne, weksle – wycenia się w oparciu o wartość 
godziwą składnika lokat, wyznaczoną w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 


procentowej według odpowiedniego wzoru. Dodatkowo, w przypadku papierów stałokuponowych/zerokuponowych 


efektywną stopę procentową wylicza się w momencie zakupu, znając cenę nabycia papieru, a w przypadku papierów 
zmiennokuponowych w momencie zakupu, znając cenę nabycia papieru, oraz każdorazowo, kiedy ustalone zostanie 


oprocentowanie na kolejne okresy odsetkowe. 


3.2.2. Dłużne papiery wartościowe zawierające wbudowane instrumenty pochodne: 


3.2.2.1. W przypadku, gdy wbudowane Instrumenty Pochodne są ściśle powiązane z wycenianym papierem dłużnym, 


wartość tego papieru dłużnego jest wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego papieru dłużnego 


modelu wyceny; zastosowany model wyceny w zależności od charakterystyki wbudowanego Instrumentu 
Pochodnego lub charakterystyki sposobu naliczania oprocentowania uwzględnia w swojej konstrukcji modele 
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wyceny poszczególnych wbudowanych Instrumentów Pochodnych; dodatkowo dane wejściowe odpowiednie dla 


danego modelu i uwzględniające jego charakterystykę będą pochodzić z Aktywnego Rynku. 


3.2.2.2. W przypadku, gdy wbudowane Instrumenty Pochodne nie są ściśle powiązane z wycenianym papierem dłużnym, 
wówczas wartość wycenianego papieru dłużnego będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego 


(bez wbudowanych Instrumentów Pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu efektywnej stopy procentowej 


oraz wartości wbudowanych Instrumentów Pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele właściwe dla 
poszczególnych Instrumentów Pochodnych .  


3.2.3. Akcje: 


3.2.3.1. W przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których można wskazać emitentów o podobnym profilu i 
zakresie działania, których akcje są notowane na Aktywnym Rynku – wycenia się przy wykorzystaniu modeli 


wskaźnikowych odnoszących cenę akcji do poszczególnych wybranych parametrów finansowych działalności 


emitenta (cena/zysk, cena/wartość księgowa itp.) na podstawie ceny ogłaszanej na Aktywnym Rynku dla akcji 
emitentów notowanych na Aktywnym Rynku. 


3.2.3.2. w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których nie można wskazać emitentów o podobnym profilu i 


zakresie działania (których akcje są notowane na Aktywnym Rynku) – wycenia się przy wykorzystaniu modelu 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych (discounted cash flows; DCF) zastosowanego do prognozowanych 


wolnych przepływów pieniężnych (free cash flows; FCF) oszacowanych na podstawie sporządzonej analizy 


finansowej, przy uwzględnieniu stopy dyskontowej uwzględniającej stopę wolną od ryzyka oraz premię za ryzyko 


związane z działalnością danego emitenta; analiza finansowa sporządzana jest z częstotliwością nie mniejszą niż 


raz na rok, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych, a jeśli jednostka sporządza sprawozdania częściej - 


na podstawie tych sprawozdań. Wartość godziwa wynikająca z analizy finansowej podlega  na bieżąco korekcie w 
każdym przypadku, w którym Fundusz otrzyma informację dotyczącą istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ 


na wartość godziwą wycenianych akcji. 


3.2.4. Warranty subskrypcyjne, prawa do akcji i prawa poboru – wycenia się w oparciu o modele wyceny tych lokat przy 
zastosowaniu parametrów pobranych z Aktywnego Rynku, przy czym w przypadku gdy akcje emitenta nie są notowane 


na Aktywnym Rynku, cena akcji zastosowana do modelu zostanie wyznaczona zgodnie z postanowieniem pkt 3.1.3 


powyżej. 


3.2.5. Instrumenty pochodne – wycenia się w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu lokaty, przy 


czym parametry wejściowe będą pobierane z aktywnego rynku; a przy czym będą to modele: 


3.2.5.1. w przypadku kontraktów terminowych, transakcji wymiany walut lub stóp procentowych: model 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych; 


3.2.5.2. w przypadku opcji: model Blacka-Scholesa; 


3.2.5.3. w przypadku transakcji terminowych (forward), transakcji wymiany walut (currency swap) oraz transakcji 
wymiany płatności odsetkowych (interest rate swap): model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 


3.2.5.4. w przypadku, gdy ze względu na charakter instrumentu pochodnego nie będzie możliwe zastosowanie żadnego z 


powyższych modeli, instrument pochodny będzie wyceniany za pomocą innej powszechnie uznanej metody 
estymacji wartości godziwej, w tym w szczególności zgodnie z kwotowaniem jego wartości podanym przez 


serwis Bloomberg;  


3.2.6. Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły 
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – wycena odbywa się w 


oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł 


uczestnictwa, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia 
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa; 


3.2.7. Depozyty – wycenia się w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, przy czym 


kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.  


3.2.8. Wartość godziwa pozostałych składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku może zostać oszacowana przez 


wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile jest możliwe rzetelne oszacowanie przez 


jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem lub poprzez zastosowanie właściwego modelu wyceny 
składnika lokat o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku lub poprzez 


oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji lub poprzez oszacowanie 


na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie papieru wartościowego, w 


szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 


3.2.9. Dopuszcza się wycenę instrumentów finansowych, w tym zagranicznych papierów dłużnych, w oparciu o Bloomberg 
Generic. 


4. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 


5.  Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych mogą być wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym 


rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim, których nabycie jest dopuszczalne przez 


Subfundusz, których nabycie jest dopuszczalne przez Fundusz. 


6.  Aktywa oraz zobowiązania długoterminowe w walutach obcych wycenia się w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku. 


W przypadku aktywów lub zobowiązań długoterminowych w walutach obcych nienotowanych na rynku aktywnym – w walucie, 


w której papier wartościowy jest denominowany. Aktywa oraz zobowiązania długoterminowe w walutach obcych wykazuje się 
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w walucie polskiej po przeliczeniu według ostatniego dostępnego na moment wyceny średniego kursu ustalonego dla danej waluty 


przez Narodowy Bank Polski. 


7.  Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, 
metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania z tytułu zbycia 


papierów wartościowych przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, 


metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


8.  Środki pieniężne oraz niedenominowane w złotych należności i zobowiązania wykazuje się w walucie, w której są wyrażone, 


w przeliczeniu na walutę polską. 


 


Metoda pomiaru całkowitej ekspozycji 


Towarzystwo oblicza ekspozycję AFI Subfunduszu zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 


alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Ekspozycja AFI Subfunduszu obliczana jest zgodnie z metodą zaangażowania oraz metodą 
brutto w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę 


Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, 


depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru. 
 


Dzień wyceny 


Dzień wyceny – dzień wyceny aktywów Subfunduszu i ustalenia wartości aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa 


przypadający w każdym dniu, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 


Stosowane w okresie sprawozdawczym zasady rachunkowości 


Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 


1994 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w 


sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859). 


Wprowadzone zmiany sposobu prezentacji 


a) Zmiany w zakresie metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych 


W okresie sprawozdawczym miała miejsce modyfikacja polityki rachunkowości. Głównymi zmianami były zmiany dotyczące wyceny 
składników lokat, w tym uznanie wykorzystania Bloomberg Generic do wyceny lokat oraz zasad wyboru rynków głównych. Ww. zmiany nie 


miały istotnego wpływu na sytuację majątkową Subfunduszu. 


b) Zmiany w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego 


W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. 
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Nota nr 2 Należności Subfunduszu 


 
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 2018-12-31 2017-12-31 


Należności - 1 


Z tytułu zbytych lokat - - 


Z tytułu instrumentów pochodnych - - 


Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - 


Z tytułu dywidend - - 


Z tytułu odsetek - - 


Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - 


Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek - - 


Pozostałe - 1 


 


 


Nota nr 3 Zobowiązania Subfunduszu 


 
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 2018-12-31 2017-12-31 


Zobowiązania 254 120 


Z tytułu nabytych aktywów - - 


Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu/subfunduszu do odkupu - - 


Z tytułu instrumentów pochodnych - - 


Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 1 - 


Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów 
inwestycyjnych 


205 53 


Z tytułu wypłaty dochodów funduszu/subfunduszu - - 


Z tytułu wypłaty przychodów funduszu/subfunduszu - - 


Z tytułu wyemitowanych obligacji - - 


Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - - 


Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - - 


Z tytułu gwarancji lub poręczeń - - 


Z tytułu rezerw 31 37 


Pozostałe składniki zobowiązań 17 30 


- z tytułu kick-back 9 15 


 


Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH 


Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 


w tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 


w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 


w tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 


w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


I. Banki / waluty - 1 542 - 2 520 


DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. - 1 542 - - 


PLN 1 542 1 542 - - 


RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - - - 2 520 


PLN - - 2 520 2 520 


 
  od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W 


CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ 


Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 


w tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 


w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 


w tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 


w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków 
pieniężnych 


- 908 - 1 977 


PLN 908 908 1 977 1 977 


 


*) Średni poziom środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym liczony jest na podstawie średniej arytmetycznej stanu na każdy dzień 
okresu sprawozdawczego. 


 


NOTA-4.III EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  


Nie dotyczy 
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Nota nr 5 Ryzyka 


 


  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO WARTOŚCI GODZIWEJ (*) 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Środki pieniężne i ekwiwalenty 1 542 2 520 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku - - 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - 


Suma: 1 542 2 520 


*) Za aktywa obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej wynikającym ze zmiany stopy procentowej uznano środki pieniężne, depozyty, 


stało- i zerokuponowe obligacje Skarbu Państwa, komunalne i przedsiębiorstw, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz 


weksle. 


 


 


  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPŁYWU ŚRODKÓW 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (**) - - 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (**) 1 117 2 134 


Dłużne papiery wartościowe 1 117 2 134 


Zobowiązania (***) - - 


Suma: 1 117 2 134 


    


**) Jako aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się zmiennokuponowe 


dłużne instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne na stopę procentową, których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia.  


***) Jako zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się instrumenty 


pochodne na stopę procentową, których wycena na dzień bilansowy jest ujemna. 


 


 


  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-5 RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO NIEDOTRZYMANIA ZOBOWIĄZAŃ 
PRZEZ DRUGĄ STRONĘ TRANSAKCJI 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym w przypadku 
gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy czym nie uwzględnia się 
wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń (****) 


2 659 4 655 


Środki na rachunkach bankowych 1 542 2 520 


Należności - 1 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 1 117 2 134 


Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach 
lokat w podziale na kategorie bilansowe (*****) 


1 542 - 


DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 542 - 


Środki na rachunkach bankowych 1 542 - 


 


****) Ryzyko kredytowe obejmuje ryzyko niewypełnienia przez kontrahenta zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych 


(obligacji stało-, zmienno- i zerokuponowych, bonów skarbowych, listów zastawnych, certyfikatów depozytowych i weksli), depozytów 


będących składnikami portfela lokat, przechowywanych na rachunkach bankowych środków pieniężnych oraz niewywiązania się 


kontrahenta z zawartych transakcji, w szczególności na niestandaryzowane instrumenty pochodne oraz transakcji typu buy-sell-back. 


*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/u danego emitenta w aktywach ogółem. 


 


  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-5 RYZYKO WALUTOWE 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu/subfunduszu ryzykiem walutowym, 
ze wskazaniem przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w 
poszczególnych kategoriach lokat 


- - 


 


*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka walutowego uznano poziom 10% udziału procentowego danego emitenta w aktywach ogółem. 


 


 


Nota nr 6 Instrumenty pochodne 


Nie dotyczy 
 


Nota nr 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 


Nie dotyczy   
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Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 


Nie dotyczy 


 


Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe 


Nie dotyczy 


 
 


Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja 


  od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


NOTA-10 I. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z TYTUŁU LOKAT 
Wartość zrealizowanego 
zysku  (straty) ze zbycia 


lokat w tys. 


Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego zysku z 


wyceny aktywów w tys. 


Wartość zrealizowanego 
zysku  (straty) ze zbycia 


lokat w tys. 


Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego zysku z 


wyceny aktywów w tys. 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku - - - - 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 746 -611 2 483 -797 


Nieruchomości - - - - 


Pozostałe - - - - 


Suma: 746 -611 2 483 -797 


 


Wypłacone dochody Subfunduszu 


Nie dotyczy 


 


Wypłacone przychody ze zbycia lokat 


Nie dotyczy 


 


Nota nr 11 Koszty Subfunduszu 
  od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


NOTA-11 I.  KOSZTY  POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO 
Wartość w okresie sprawozdawczym 


w tys. 
Wartość w okresie sprawozdawczym 


w tys. 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 


Opłaty dla depozytariusza - - 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów - - 


Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - 


Usługi w zakresie rachunkowości 1 - 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu - - 


Usługi prawne - - 


Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - 


Koszty odsetkowe - - 


Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Ujemne saldo różnic kursowych - - 


Pozostałe - - 


W tym pozostałe składniki kosztów - - 


Suma: 1 - 
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Wynagrodzenie dla towarzystwa 


 
  od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


NOTA-11 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA 
Wartość w okresie sprawozdawczym 


w tys. 
Wartość w okresie sprawozdawczym 


w tys. 


z tytułu wynagrodzenia stałego 81 167 


z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania - - 


Suma: 81 167 


 


 


Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa 


 
NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 


I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe 15 096 25 868 68 306 


II. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe - - - 


Kategoria A 108,10 108,73 - 


Kategoria BGZ - - 105,53 


Kategoria BGZ OPTIMA - - 105,53 
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INFORMACJA DODATKOWA: 


BGŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ  KONSERWATYWNY 


 


1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za bieżący 


okres sprawozdawczy: 


Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należało ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 


sprawozdawczy. 


 


 


2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w jednostkowym sprawozdaniu 


finansowym: 


Nie wystąpiły znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. 


 


3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a 


uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi: 


Nie wystąpiły istotne różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych 


finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi. 


 


4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację 


majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Subfunduszu: 


 


a) Informacja o przypadkach informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 


Nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 


 


b) Informacja o przypadkach zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 


Nie wystąpiły przypadki zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 


 


c) Informacja o przypadkach nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz: 


Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz. 


 


5. Na dzień podpisania jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu nie występuje niepewność co do możliwości 


kontynuowania działalności co najmniej przez najbliższe 12 miesięcy. W związku z tym jednostkowe sprawozdanie finansowe nie 


zawiera związanych z tą kwestią korekt. 


 


6. Inne informacje niż wskazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 


sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian: 


Brak innych informacji niż wskazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 


sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian. 
 


7. Inne informacje 


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości 


transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 


(Dz. Urz. UE 23.12.2015 L 337/1), na dzień bilansowy TFI BGŻ BNP Paribas S.A. działająca jako ZAFI (podmiot zarządzający 


alternatywnym funduszem inwestycyjnym) prezentuje poniżej informacje o transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych 


i o swapach przychodu całkowitego Subfunduszu: 


Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły transakcje finansowe z użyciem papierów wartościowych i swapów 


przychodu całkowitego. 
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Paweł Witkowski 
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Jarosław Skorulski 
Prezes Zarządu Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A.     
 


 


     
 


 
 


Rafał Lerski 


Członek Zarządu Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A.  
 


 


 
 


Podpisy osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych: 


 


 


 


 
 


Bartłomiej Polewczyk       
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ProService Finteco Sp. z o.o.      
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 


 


 


Dla Uczestników Subfunduszu Małych i Średnich Spółek 


 


 


Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 


 


Opinia  


Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Subfunduszu Małych i Średnich 


Spółek („Subfundusz”), wchodzącego w skład BGŻ Specjalistycznego Paribas Funduszu 


Inwestycyjnego Otwartego (dalej „Fundusz”), które zawiera wprowadzenie do sprawozdania 


finansowego, zestawienie lokat i bilans na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz rachunek wyniku z operacji, 


zestawienie zmian w aktywach netto za rok zakończony w tym dniu oraz dodatkowe informacje 


i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”). 


 


Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe: 


 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Subfunduszu na dzień 


31 grudnia 2018 r. oraz jego wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu, 


zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r.  


o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019 r., poz. 351) oraz przyjętymi 


zasadami (polityką) rachunkowości;  


 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa oraz jego 


statutem; 


 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 


z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.  


 


Podstawa opinii  


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji 


przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz 


stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze 


publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późniejszymi 


zmianami). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji 


naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.  


 


Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych 


Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych 


Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań 


finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami 


i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma 


audytorska pozostali niezależni od Subfunduszu zgodnie z wymogami niezależności określonymi 


w Ustawie o biegłych rewidentach. 


 


Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić 


podstawę dla naszej opinii. 
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Odpowiedzialność Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. 


i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie finansowe  


Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. (zwanego dalej 


„Towarzystwem”) jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych 


ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji 


majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Subfunduszu zgodnie z przepisami Ustawy 


o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, w szczególności 


rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad 


rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859), zwanym dalej 


„Rozporządzeniem o rachunkowości”, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz 


obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą 


Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego 


niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 


 


Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 


Subfunduszu do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw 


związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako 


podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji 


Subfunduszu, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla 


likwidacji lub zaniechania działalności. 


 


Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są zobowiązani do zapewnienia, 


aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 


Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu 


sprawozdawczości finansowej Subfunduszu. 


 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 


Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość 


nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie 


sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem 


pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące 


istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane 


za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć 


na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego. 


 


Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Subfunduszu ani efektywności 


lub skuteczności prowadzenia jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie lub w przyszłości. 


 


Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, 


a także: 


 identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 


spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 


odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające 


i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego 


zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ 


oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub 


obejścia kontroli wewnętrznej; 


 uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania 


procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia 


opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Subfunduszu;  


 oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność 


szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Subfunduszu; 
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 wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 


kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 


badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może 


poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Subfunduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli 


dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi 


w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu 


finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze 


wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego 


sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, 


że Subfundusz zaprzestanie kontynuacji działalności; 


 oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym 


ujawnienia oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje 


i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 


 


Przekazujemy Radzie Nadzorczej Towarzystwa informacje o, między innymi, planowanym zakresie 


i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących 


słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 


 


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 


 


List Zarządu Towarzystwa skierowany do Uczestników Funduszu zawierający informacje wymagane 


§37 Rozporządzenia o rachunkowości oraz Oświadczenie Depozytariusza Funduszu o zgodności 


danych dotyczących stanów aktywów Subfunduszu za stanem faktycznym, zgodnie 


z obowiązującymi przepisami zostały dołączone do połączonego sprawozdania finansowego 


Funduszu. 


 


Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 


sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Dorota Snarska-Kuman. 


 


Działający w imieniu Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą 


w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 73, w imieniu której kluczowy biegły 


rewident zbadał sprawozdanie finansowe: 


 


 


 


 


 


Dorota Snarska-Kuman 


nr w rejestrze 9667 


 


 


 


Warszawa, 29 marca 2019 roku  
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  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BGŻ SFIO ZA 2018 ROK  


 Strona 1 


 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BGŻ 
SFIO 
ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU 
INWESTYCYJNEGO 
ZA ROK 2018 
 
WSTĘP 


BGŻ Specjalistyczny Fundusze Inwestycyjny Otwarty z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 
Warszawa, jest wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd 
Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 970, REGON 
147231085; NIP 1070029883.  


Fundusz jest funduszem parasolowym z wydzielonymi w jego ramach subfunduszami:  
1. Subfundusz Konserwatywny 
2. Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów 
3. Subfundusz Małych i Średnich Spółek  
4. Subfundusz Lokata Kapitału 


 
1) ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ BGŻ SPECJALISTYCZNEGO 


FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM 
2018, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO; 


Od dnia 2 listopada 2018 roku funkcje Banku Depozytariusza dla BGŻ SFIO pełni Deutsche 
Bank Polska S.A. 
 
Od dnia 25 czerwca 2018 r. obowiązuje zaktualizowana Polityka Zarządzania Ryzykiem 
w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. („Towarzystwo”). 
W największym stopniu zmieniło się podejście do zarządzania ryzykiem płynności. 
Zaktualizowana polityka zarządzania ryzykiem płynności opiera się o analizę profilu płynności 
portfeli Funduszu opartą na przyporządkowaniu poszczególnych składników portfela do 
założonych przedziałów czasu, który potrzebny jest na ich sprzedaż bez znacznej utraty ich 
wartości. Dodatkowo dla instrumentów dłużnych przy rozpatrywaniu czasu potrzebnego na ich 
zbycie brana jest pod uwagę również ocena ryzyko kredytowego danego emitenta oparta 
o wewnętrzne metodologie Towarzystwa. Ponadto, aby zapewnić odpowiednią ilość środków 
płynnych przy zarządzaniu Funduszem bierze się pod uwagę prognozowane kwoty umorzeń. 
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W celu zbadania płynności funduszu w sytuacjach skrajnie niekorzystnych aczkolwiek 
możliwych do wystąpienia w działalności funduszu przeprowadzane są testy warunków 
skrajnych dla ryzyka płynności. Konstruując scenariusze bierze się pod uwagę zarówno 
możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków rynkowych (spadek wartości aktywów, 
spadek płynności rynku) jak i zachowanie Klientów Towarzystwa (zwiększenie umorzeń 
jednostek funduszy). 


 


Zdarzenia w otoczeniu prawnym Funduszu w 2018 roku.  


 


Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) zakwalifikowała BGŻ SFIO do jednostek zainteresowania 
publicznego. Po mimo, że Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. nie jest 
uznawane za jednostkę zaufania publicznego ta klasyfikacja oznacza dla Towarzystwa 
zarządzającego Funduszem między innymi obowiązek wyłonienia spośród członków Rady 
Nadzorczej Komitetu Audytu w celu: 


a) monitorowania procesów sprawozdawczości finansowej w Funduszu,  
b) monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania 


ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,  
c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności 


przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych Funduszu;  
d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej 


przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych  


W całym roku 2018 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania w składzie Komitetu 
Audytu było trzech członków, w tym dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej: 


p. Andrzej Rzońca – Przewodniczący Komitetu Audytu oraz niezależny członek Rady Nadzorczej 
p. Jean-Charles Aranda 
p. Ewa Kostkiewicz – niezależny członek Rady 
 
 
2) PRZEWIDYWANY ROZWÓJ BGŻ SFIO; 


W najbliższym czasie Fundusz będzie lokował aktywa zgodnie z obecnie obowiązującą polityką 
inwestycyjną. Głównym celem Funduszu przy lokowaniu aktywów pozostanie wzrost wartości 
aktywów poprzez wzrost wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu 
inwestycyjnego. 


 
 
3) WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU; 


Fundusz nie prowadzi ani nie uczestniczy w badaniach. 
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4) AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA; 


Przegląd działań inwestycyjnych podjętych przez BGŻ SFIO w 2018 roku 


W 2018 roku wszystkie subfundusze BGŻ SFIO kontynuowały realizację swoich strategii 
inwestycyjnych. 


W 2018 roku polityka inwestycyjna subfunduszu Lokata Kapitału nie uległa zmianie i aktywa 
subfunduszu lokowane były w przeważającej większości w obligacje emitowane przez 
przedsiębiorstwa. Na przestrzeni minionego roku znacząco wzrosły aktywa w zarządzaniu. 
W celu zapewnienia wysokiej płynności portfela zarządzający istotnie zwiększyli ilość papierów 
wartościowych w portfelu subfunduszu. Dodatkowo, podobnie jak to miało miejsce w roku 
2017, około 25% portfela lokowana jest w jednostki uczestnictwa starannie 
wyselekcjonowanych funduszy zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 
Podjęte działania zapewniły zmniejszenie ryzyka specyficznego i znaczące zmniejszenie ryzyka 
płynności przy zachowaniu zbliżonego potencjału zyskowności. 


Bez zmian pozostała polityka inwestycyjna subfunduszu Konserwatywnego. Aktywa 
subfunduszu lokowane były w jednostki uczestnictwa starannie wyselekcjonowanych funduszy 
zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w taki sposób, aby profil ryzyka 
portfela był relatywnie niski (wskaźnik zysku do ryzyka wynosi obecnie 3 w skali 1-7). 
Subfundusz doświadczył w 2018 roku odpływu kapitału, co wymagało z kolei dokonywania 
zwiększonych umorzeń jednostek funduszy obecnych w portfelu, w celu pozyskania środków 
pieniężnych. Na początku roku 2018 udział funduszy akcyjnych w portfelu subfunduszu 
Konserwatywnego był niższy niż 0,5% aktywów. Spadki na rynkach akcji, które miały miejsce 
w 2018 roku i znacząco uatrakcyjniły wyceny papierów udziałowych, zachęciły zarządzających 
do systematycznego zwiększania udziału funduszy akcyjnych w portfelu. Na koniec 2018 roku 
udział funduszy akcyjnych w portfelu wynosił nieco ponad 6% aktywów. 


Niezmieniony pozostał sposób zarządzania subfunduszem Zdywersyfikowanych Aktywów. 
Zastosowane podejście do lokowania aktywów zakłada otwieranie ekspozycji na pięć 
najbardziej perspektywicznych głównych klas aktywów na rynkach zagranicznych, z czego co 
najmniej dwie z tych klas aktywów reprezentowane są przez papiery dłużne. Subfundusz nie 
koncentruje się na selekcji poszczególnych papierów wartościowych, lecz inwestuje głównie 
w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy 
zagranicznych, instytucji wspólnego inwestowania lub innego typu instrumenty finansowe 
odzwierciedlające zmiany cen głównych klas aktywów. 


Subfundusz Małych i Średnich Spółek, zgodnie ze strategią lokował większość aktywów 
w instrumenty finansowe z ekspozycją na sektor akcji emitowanych przez małe i średnie spółki. 
Ten segment rynku doświadczył znaczących spadków w przeciągu 2018 roku, co przyczyniło się 
do zmniejszenia wartości aktywów w zarządzaniu. W porównaniu do początku 2018 roku, na 
koniec tego roku znacząco wzrósł udział bezpośredniego zaangażowania aktywów subfunduszu 
w akcje polskich przedsiębiorstw. Na poziomie nieco wyższym niż 30% aktywów pozostaje 
udział jednostek uczestnictwa funduszy małych i średnich spółek zarządzanych przez inne 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 
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Przegląd wyników BGŻ SFIO osiągniętych w 2018 roku 


Zaostrzanie polityki pieniężnej w USA, pierwsze oznaki zbliżającego się spowolnienia globalnej 
koniunktury gospodarczej, wojny handlowe rozpętane przez prezydenta USA Donalda Trumpa, 
chaos towarzyszący wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, konflikt włoskiego rządu 
z Komisją Europejską – te wydarzenia zdominowały nastroje na globalnych giełdach w 2018 
roku i przyczyniły się do spadku niemal wszystkich głównych światowych indeksów akcji. 
W Polsce doszły jeszcze nieprawidłowości  w działaniu kilku lokalnych instytucji finansowych, 
które odbiły się na zaufaniu do naszego rynku i negatywnie wpłynęły przede wszystkim na mało 
płynny segment małych i średnich spółek. Taka sytuacja zmusiła inwestorów do poszukiwania 
bezpiecznej przystani na rynkach obligacji. Papiery dłużne rynków rozwiniętych, z godnym 
uwagi wyjątkiem długu włoskiego, przyniosły inwestorom zyski. Gorzej zachowały się obligacje 
rynków wschodzących, ale w tej grupie wyraźnie pozytywnie odznaczyła się Polska, której 
papiery skarbowe były wręcz rozchwytywane przez lokalnych i globalnych inwestorów. 


W 2018 roku indeks akcji rynków rozwiniętych MSCI World spadł o 10,4%, a indeks akcji rynków 
wschodzących MSCI Emerging Markets zniżkował aż o 16,6%. Na warszawskiej giełdzie ceny 
akcji spadły przeciętnie o 9,5% (spadek głównego indeksu WIG), natomiast kursy spółek małych 
spadły średnio aż o 27,6% (spadek indeksu sWIG80). Indeks obligacji amerykańskich 
(Bloomberg Barclays US Aggregate TR) nie zmienił w minionym roku swojej wartości, indeks 
obligacji europejskich (Bloomberg Barclays Euro Aggregate TR) wzrósł o 0,4%, a wartość 
indeksu polskich obligacji (TBSP.Index) wzrosła o 4,7%. 


W okresie objętym sprawozdaniem jednostka Subfunduszu Konserwatywnego spadła o 0,6%. 
Na osiągnięcie ujemnego wyniku negatywnie wpłynęła niewielka ekspozycja na fundusze 
akcyjne, zgodna z profilem ryzyka tego subfunduszu. W rezultacie opisanej powyżej słabości 
papierów wyemitowanych przez spółki o mniejszej kapitalizacji, jednostka uczestnictwa 
Subfunduszu Małych i Średnich Spółek spadła o 21,5%. Wyceny mniejszych emitentów są już 
na poziomie zbliżonym do kryzysu finansowego 2008 roku i w niedalekiej przyszłości akcje tego 
segmentu powinny zdecydowanie odrabiać straty. Wycena Subfundusz Lokata Kapitału wzrosła 
o 2,2%. Skuteczne zarządzanie ryzykiem ekspozycji na dłużne papiery korporacyjne 
spowodowało, że wpływ zdarzeń kredytowych na wycenę jednostki był niemal niezauważalny. 
Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów stracił 9,1%. W 2018 roku duża zmienność i brak 
stabilnych trendów nie pozwoliły osiągnąć w tym subfunduszu oczekiwanych wyników 
inwestycyjnych. 


Przegląd portfela BGŻ SFIO 


Na koniec okresu objętego sprawozdaniem portfele wszystkich subfunduszy BGŻ SFIO 
odzwierciedlały zasady przypisanych im polityk inwestycyjnych. 


Portfel Subfunduszu Konserwatywnego składał się w przeważającej części z inwestycji 
w jednostki funduszy inwestujących w dłużne papiery wartościowe. Jednostki funduszy 
akcyjnych zajmowały nieco ponad 6% wartości aktywów netto subfunduszu. W porównaniu 
z końcem 2017 roku udział funduszy akcyjnych uległ zwiększeniu w reakcji na zwiększanie 
atrakcyjności wycen papierów udziałowych. 
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Dominującą pozycją w portfelu Subfunduszu Lokata Kapitału były papiery dłużne emitowane 
przez przedsiębiorstwa. Około 26% aktywów ulokowane zostało w jednostkach 
wyselekcjonowanych funduszy o polityce inwestycyjnej zbliżonej do polityki subfunduszu 
Lokata Kapitału. 


Na koniec 2018 roku około 38% aktywów Subfunduszu Zdywersyfikowanych Aktywów 
ulokowane było w instrumenty typu ETF odzwierciedlające indeksy rynku akcji USA oraz rynków 
surowców (z wyłączeniem surowców rolnych). Subfundusz posiadał również, poprzez 
inwestycje w zagraniczne fundusze inwestycyjne, ekspozycję na krótkoterminowe obligacje 
korporacyjne strefy euro, denominowane w dolarze amerykańskim obligacje skarbowe państw 
zaliczanych do rynków wschodzących oraz na obligacje amerykańskie (zarówno skarbowe jak 
i korporacyjne). Część portfela stanowiły instrumenty ograniczające ryzyko walutowe 
subfunduszu. 


Około 58% aktywów Subfunduszu Małych i Średnich Spółek zostało ulokowanych bezpośrednio 
w akcje spółek tego segmentu. Około 34% stanowiły zaś jednostki uczestnictwa 
wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych i dedykowanych małym i średnim spółkom. 


Istotne zmiany Informacji dla Klientów Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego BGŻ SFIO 
które nie zostały jeszcze uwzględnione w sprawozdaniu finansowym Funduszu za rok 2018. 


Nie było takich zmian.  


5) POSIADANE PRZEZ BGŻ SFIO ODDZIAŁY (ZAKŁADY); 


Prawo nie umożliwia Funduszowi tworzenia oddziałów na ternie Polski.  
Fundusz nie posiada oddziałów zagranicznych. Fundusz w żadnej formie nie prowadzi sprzedaży 
jednostek uczestnictwa poza granicami Polski.  
 
6) INFORMACJA O POSIADANCYH PRZEZ FUNDUSZ INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 
W ZAKRESIE RYZYKA: ZMIANY CEN, KREDYTOWEGO, ISTOTNYCH ZAKŁÓCEŃ PRZEPŁYWÓW 
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ, NA JAKIE NARAŻONAY 
JEST FUNDUSZ: 


Poniżej zostały zamieszczone informacje na temat instrumentów finansowych, w które Fundusz 
inwestuje aktywa poszczególnych Subfunduszy w zakresie ryzyk na jakie narażone są aktywa 
Subfunduszy: 


BGŻ SFIO Subfundusz Konserwatywny 


Przedmiotem lokat Subfunduszu są jednostki uczestnictwa innych funduszy podlegające 
regularnym wycenom oraz instrumenty finansowe, dla których przyjęty model wyceny 
uwzględnia zmianę ich wartości w czasie, w związku z czym inwestorzy muszą się liczyć z faktem, 
iż wartość ich inwestycji może ulec zmianie. Ryzyko kredytowe rozumiane jako ryzyko 
nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania przez kontrahenta lub pogorszenia się zdolności 
kredytowej zagrażającej wykonaniu takiego zobowiązania, jest ograniczane poprzez analizę 
sytuacji finansowej emitenta poprzedzającą zakup instrumentów finansowych. Przedmiotem 
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inwestycji są papiery wartościowe tylko tych emitentów, którzy posiadają wystarczająco 
wysoką wiarygodność kredytową. Ryzyko płynności oraz zakłóceń przepływów środków 
pieniężnych jest niwelowane poprzez posiadanie w Towarzystwie odpowiednich procedur oraz 
bieżące monitorowanie sytuacji płynnościowej Subfunduszu. Ponadto na kontach Subfunduszu 
utrzymywana jest poduszka płynnościowa, pozwalająca na bezzwłoczną obsługę jego 
zobowiązań. 


BGŻ SFIO Lokata Kapitału 


Przedmiotem lokat Subfunduszu są instrumenty finansowe podlegające regularnym wahaniom 
cen rynkowych lub przyjęty model ich wyceny uwzględnia zmianę ich wartości w czasie, w 
związku z czym inwestorzy muszą się liczyć z faktem, iż wartość ich inwestycji może ulec 
zmianie. Ryzyko kredytowe rozumiane jako ryzyko nieoczekiwanego niewykonania 
zobowiązania przez kontrahenta lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej 
wykonaniu takiego zobowiązania, jest ograniczane poprzez analizę sytuacji finansowej 
emitenta poprzedzającą zakup instrumentów finansowych do Subfunduszu. Przedmiotem 
inwestycji są papiery wartościowe tylko tych emitentów, którzy posiadają wystarczająco 
wysoką wiarygodność kredytową. Ryzyko płynności oraz zakłóceń przepływów środków 
pieniężnych jest niwelowane poprzez posiadanie w Towarzystwie odpowiednich procedur oraz 
bieżące monitorowanie sytuacji płynnościowej Subfunduszu. Ponadto na kontach Subfunduszu 
utrzymywana jest poduszka płynnościowa, pozwalająca na bezzwłoczną obsługę jego 
zobowiązań. Fundusz w imieniu Subfunduszu zawiera transakcje FX Swap służące 
zabezpieczeniu ryzyka kursowego. Wartość instrumentów pochodnych jest codziennie 
rozliczana z bankiem kontrahentem za pomocą depozytów zabezpieczających. 


BGŻ SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek 


Przedmiotem lokat Subfunduszu są jednostki uczestnictwa innych funduszy podlegające 
regularnym wycenom oraz instrumenty finansowe, które podlegające regularnym wahaniom 
cen rynkowych w związku z czym inwestorzy muszą się liczyć z faktem, iż wartość ich inwestycji 
może ulec zmianie. Ryzyko kredytowe rozumiane jako ryzyko nieoczekiwanego niewykonania 
zobowiązania przez kontrahenta lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej 
wykonaniu takiego zobowiązania, na poziomie posiadanych przez Subfundusz instrumentów 
finansowych jest bardzo niskie, gdyż występuje tylko pośrednio poprzez inwestycje w jednostki 
uczestnictwa zarządzanych przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Ryzyko 
płynności oraz zakłóceń przepływów środków pieniężnych jest niwelowane poprzez posiadanie 
w Towarzystwie odpowiednich procedur oraz bieżące monitorowanie sytuacji płynnościowej 
Subfunduszu. Ponadto na kontach Subfunduszu utrzymywana jest poduszka płynnościowa, 
pozwalająca na bezzwłoczną obsługę jego zobowiązań. Subfundusz na poziomie posiadanych 
instrumentów finansowych nie jest narażony na ryzyko walutowe. 


BGŻ SFIO Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów 


Przedmiotem lokat Subfunduszu są tytuły uczestnictwa innych funduszy, które są regularnie 
wyceniane w związku z czym inwestorzy muszą się liczyć z faktem, iż wartość ich inwestycji 
może ulec zmianie. Ryzyko kredytowe w Subfunduszu występuje pod postacią ryzyka 
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kontrahenta, rozumianego jako ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta 
związane z zawieranymi transakcjami na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych 
służących zabezpieczaniu ryzyka walutowego. Ryzyko to jest na bieżąco monitorowane oraz 
niwelowane poprzez zawieranie transakcji z bankami o uznanej renomie i stabilnej sytuacji 
finansowej. Ryzyko płynności oraz zakłóceń przepływów środków pieniężnych jest niwelowane 
poprzez posiadanie w Towarzystwie odpowiednich procedur oraz bieżące monitorowanie 
sytuacji płynnościowej Subfunduszu. Ponadto na kontach Subfunduszu utrzymywana jest 
poduszka płynnościowa, pozwalająca na bezzwłoczną obsługę jego zobowiązań. Fundusz 
w imieniu Subfunduszu zawiera transakcje FX Swap służące zabezpieczeniu ryzyka kursowego. 
Wartość instrumentów pochodnych jest codziennie rozliczana z bankiem kontrahentem za 
pomocą depozytów zabezpieczających. 


Opis głównych rodzajów ryzyka i inwestycji lub niepewności ekonomicznych, z jakimi może 
się zetknąć BGŻ SFIO  


1. Każdy z Subfunduszy BGŻ SFIO narażony jest na ryzyka związane z polityką inwestycyjną 
danego Subfunduszu, w tym: 
1.1. Ryzyko inflacji - ryzyko spadku siły nabywczej środków pieniężnych zainwestowanych 


w Jednostki Uczestnictwa. 
1.2. Ryzyko rynkowe - ryzyko utraty wartości aktywów będące efektem wrażliwości na 


zmienność parametrów rynkowych (cen rynkowych) w zależności od ogólnej sytuacji 
na rynku czyli od stanu koniunktury rynkowej 


1.3. Ryzyko kredytowe - ryzyko poniesienia straty na skutek niewywiązania się z zobowiązań 
przez dłużnika lub kontrahenta 


1.4. Ryzyko walutowe - wahania kursów walutowych mogą przekładać się na wartość 
wyrażonych w złotych cen instrumentów finansowych co prowadzi do wahań wartości 
Jednostek Uczestnictwa 


1.5. Ryzyko płynności Subfunduszu - ryzyko polegające na niezdolności do wywiązania się 
z zobowiązań (w tym wypłaty środków na umorzenie jednostek uczestnictwa) bez 
konieczności poniesienia straty z tytułu wymuszonej sprzedaży posiadanych aktywów 


1.6. Ryzyko płynności lokat - ryzyko braku możliwości sprzedaży lub zakupu instrumentów 
finansowych w krótkim okresie, w znacznej ilości i bez istotnego wpływania na poziom 
cen rynkowych 


1.7. Ryzyko koncentracji - ryzyko związane z możliwością zaistnienia sytuacji, w której 
aktywa Funduszu będą skoncentrowane na określonym rynku, określonym segmencie 
rynku lub określonym sektorze 


1.8. Ryzyko obrotu instrumentami pochodnymi - Z obrotem instrumentami pochodnymi, 
w tym niewystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi, związane są następujące 
ryzyka: 
 ryzyko rynkowe polegające na zmianach cen instrumentów pochodnych, w wyniku 


zmiany cen instrumentów bazowych, 
 ryzyko płynności instrumentów finansowych polegające na braku możliwości zbycia 


instrumentów pochodnych w krótkim czasie bez znaczącego negatywnego wpływu 
na wartość Jednostek Uczestnictwa, 
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 ryzyko bazy polegające na tym, że zmiany wartości instrumentów pochodnych nie 
będą ściśle odzwierciedlały zmian wartości instrumentów bazowych, 


 ryzyko dźwigni finansowej polegające na tym, że relatywnie niewielka zmiana ceny 
instrumentu bazowego wpływa na większą zmianę wartości depozytu 
zabezpieczającego wniesionego celem zawarcia transakcji; istnieje w związku z tym 
możliwość poniesienia przez Subfundusze straty przekraczającej wartość depozytu 
zabezpieczającego, 


 ryzyko kontrahenta, które dotyczy niewystandaryzowanych instrumentów 
pochodnych i polega na możliwości niewywiązania się z umowy transakcji podmiotu 
będącego jej drugą stroną,  


 ryzyko wyceny związane z możliwością zastosowania nieprawidłowego modelu 
wyceny.  


Zważywszy na charakter działań inwestycyjnych podejmowanych przez Subfundusz Małych 
i Średnich Spółek szczególnie istotne spośród wyżej wymienionych ryzyk są ryzyko rynkowe, 
ryzyko koncentracji oraz ryzyko płynności lokat.  


Dla Subfunduszu Zdywersyfikowanych Aktywów w głównej mierze mogą okazać się istotne 
ryzyko rynkowe, ryzyko koncentracji oraz ryzyko obrotu instrumentami pochodnymi 
(z zastrzeżeniem, że instrumenty pochodne są stosowane tylko w celu zabezpieczenia 
ryzyka walutowego). 


Uczestniczy Subfunduszu Lokata Kapitału muszą się szczególnie liczyć z ryzkiem rynkowym, 
ryzykiem kredytowym, ryzkiem płynności Subfunduszu, ryzykiem płynności lokat oraz 
ryzykiem obrotu instrumentami pochodnymi (z zastrzeżeniem, że instrumenty pochodne są 
stosowane tylko w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego). 


Z kolei Subfundusz Konserwatywny jest przede wszystkim narażony na ryzyko rynkowe, 
ryzyko koncentracji oraz ryzyko kredytowe. 


Do głównych czynników ryzyka, na które narażony jest cały Fundusz BGŻ SFIO należą: 


2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Fundusz prowadzi działalność, w tym: 
2.1. Ryzyko makroekonomiczne – zmiany poszczególnych parametrów makroekonomicznych 


mogą negatywnie wpływać na atrakcyjność poszczególnych instrumentów finansowych, 
a tym samym na ich ceny. Niekorzystne zmiany otoczenia makroekonomicznego mogą 
prowadzić do spadku wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu. 


2.2. Ryzyko zmian otoczenia prawnego Funduszu - niekorzystne zmiany w regulacjach 
prawnych mogą negatywnie wpływać na sposób funkcjonowania Funduszu oraz na 
charakterystykę instrumentów finansowych. 


3. Czynniki ryzyka związane z działalnością Funduszu, w tym: 
3.1. Ryzyko operacyjne - ryzyko poniesienia straty będące skutkiem zawodności procesów 


wewnętrznych, ludzi, systemów technicznych a także zagrożeń zewnętrznych. 
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3.2. Ryzyko związane z trudnościami w pozyskaniu i utrzymaniu wykwalifikowanej kadry 
i zakłóceniami w ciągłości biznesowej Towarzystwa - w przypadku zmian na kluczowych 
stanowiskach w Towarzystwie mogą wystąpić trudności z pozyskaniem odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników na te stanowiska. Może to w konsekwencji 
prowadzić do obniżenia efektywności zarzadzania aktywami Funduszu oraz zakłóceń 
w ciągłości biznesowej Towarzystwa. Czynniki te mogą negatywnie wpłynąć na wartość 
Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy.  


4. Czynniki ryzyka związane z uczestnictwem w Funduszu, w tym: 
4.1. Ryzyko nieosiągnięcia przez Uczestnika oczekiwanej stopy zwrotu - niemożność 


przewidzenia przyszłych zmian wartości aktywów wchodzących w skład portfela 
inwestycyjnego Subfunduszu nie pozwala na przewidzenie przyszłej wartości Jednostek 
Uczestnictwa a tym samym stopy zwrotu uzyskanej z inwestycji. 


4.2. Zmiana polityki inwestycyjnej subfunduszu - ramy polityki inwestycyjnej Subfunduszu 
określa Ustawa oraz Statut Funduszu. Ustawa może podlegać zmianom. Towarzystwo 
może w każdym czasie dokonać zmiany Statutu Funduszu w części dotyczącej polityki 
inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz. Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 
miesięcy od ogłoszenia więc Uczestnicy są odpowiednio wcześniej poinformowani 
o zmianach. 


7) INFORMACJA O POSIADANCYH PRZEZ FUNDUSZ INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 
W ZAKRESIE RYZYKA: PRZYJĘTYCH CELÓW I METOD ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM, 
ŁĄCZNIE Z METODAMI ZABEZPIECZENIA ISTOTNYCH RODZAJÓW PLANOWANYCH 
TRANSAKCJI, DLA KTÓRYCH STOSOWANA JEST RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ; 


W Towarzystwie zarządzającym Funduszem przyjęta została Polityka Zarządzania Ryzykiem, 
która określa procesy, metody i procedury umożliwiające identyfikację, pomiar, ograniczanie 
i zarządzanie ryzykiem występującym w subfunduszach. Fundusz w imieniu Subfunduszy 
zawiera transakcje FX Swap służące zabezpieczeniu ryzyka kursowego. Wartość instrumentów 
pochodnych jest codziennie rozliczana z bankiem kontrahentem za pomocą depozytów 
zabezpieczających. 
 
Podpisy osób reprezentujących Fundusz:  
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WPROWADZENIE 


 


Fundusz 


 


Fundusz BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej jako „Fundusz”) został zarejestrowany w dniu 28 kwietnia 2014 roku w 


rejestrze funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 970. 


Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, w rozumieniu Ustawy o funduszach 


inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1355) (dalej jako 


„Ustawa”). 


W skład Funduszu wchodzą następujące subfundusze: 


 Subfundusz Konserwatywny, 


 Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów, 


 Subfundusz Małych i Średnich Spółek, 


 Subfundusz Lokata Kapitału. 


 


Na dzień 31 grudnia 2018 roku w ramach Funduszu uruchomione zostały: Subfundusz Konserwatywny, Subfundusz Zdywersyfikowanych 


Aktywów, Subfundusz Małych i Średnich Spółek, Subfundusz Lokata Kapitału. 


Fundusz oraz Subfundusze zostały utworzone na czas nieograniczony. 


Od dnia 29 września 2017 roku Fundusz zbywa tylko jedną kategorię jednostek uczestnictwa „A”. Wcześniej Fundusz oferował dwie 


kategorie jednostek uczestnictwa: kategorię BGŻ oraz kategorię BGŻOptima, które różniły się wysokością opłat manipulacyjnych oraz 


dostępnością u Dystrybutora.   


 


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 


Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, do dnia 20 stycznia 2016 roku był zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo 


Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Próżnej 9 (wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000278264). Od dnia 21 


stycznia 2016 roku Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, jest zarządzany i reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy 


Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Twardej 18 (wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 


prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 


 0000031121). 


 


Podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego 


Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej 


Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II lok 22. 00-133 Warszawa. 
 


Kluczowy biegły rewident i firma audytorska świadczyli na rzecz Funduszu niżej wymienione usługi niebędące badaniem sprawozdań 
finansowych: 


 


- przegląd półroczny sprawozdania finansowego Funduszu przeprowadzony na dzień 30 czerwca 2018 roku, 
 


- wydanie i wystawienie oświadczenia o zgodności metod i zasad wyceny aktywów opisanych w prospekcie informacyjnym Funduszu z 


przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz 
polityką inwestycyjną. 
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Cele inwestycyjne Subfunduszy 


1. Celem inwestycyjnym każdego z Subfunduszy jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 


2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszy. 


 


Specjalizacja Funduszu 


Specjalizacja każdego z Subfunduszy została opisana we wprowadzeniach do jednostkowych sprawozdań finansowych każdego z Subfunduszy. 


 


Ograniczenia inwestycyjne 


1. Ograniczenia inwestycyjne Subfunduszy zostały opisane we wprowadzeniach do jednostkowych sprawozdań finansowych każdego z 


Subfunduszy. 


2. Fundusz i Subfundusze obowiązują ograniczenia inwestycyjne zawarte w Ustawie i Statucie Funduszu. 


 


Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia połączonego sprawozdania Funduszu 


1. Połączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2018  roku do dnia 


31 grudnia 2018 roku. 


2. Ze względu na charakter i istotność pozycji informacje zawarte w połączonym sprawozdaniu finansowym wykazane zostały, o ile nie 


zaznaczono inaczej, w pełnych tysiącach złotych. 


 


Kontynuacja działalności przez Fundusz i Subfundusze  


Połączone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zostało sporządzone przy założeniu 


kontynuowania działalności Funduszu oraz Subfunduszy w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od 


dnia bilansowego, czyli od dnia 31 grudnia 2018 roku.  


Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez 


Fundusz i pozostałe Subfundusze oraz nie są spełnione przesłanki rozwiązania Funduszu, określone przepisami o funduszach inwestycyjnych  


lub w Statucie Funduszu.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI WYNAGRODZEŃ STOSOWANEJ W 


TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BGŻ BNP PARIBAS SA  


W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 2018 


 


W Towarzystwie od dnia  1 stycznia 2017 r. obowiązuje „Polityka Wynagrodzeń TFI BGŻ BNP Paribas S.A.” („Polityka 


Wynagrodzeń”). Pełny tekst tej polityki Towarzystwo udostępnia na stronie internetowej www.tfi.bgzbnpparibas.pl. 


Na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz w okresie sprawozdawczym stan zatrudnienia oraz Polityka Wynagrodzeń Towarzystwa wyglądała 


następująco: 


a) Towarzystwo na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudniało 26 pracowników. W Towarzystwie nie funkcjonuje podział na 


pracowników obsługujących alternatywne fundusze inwestycyjne i otwarte fundusze inwestycyjne. Każdy z pracowników był co 


najmniej w części zaangażowany w działalność funduszy inwestycyjnych otwartych oraz alternatywnych funduszy 


inwestycyjnych.  


b)  W 2018 roku Towarzystwo wypłaciło wszystkim swoim pracownikom wynagrodzenia w łącznej kwocie  5.876 tys. zł  w tym: 


- wynagrodzenie stałe – w łącznej kwocie 4.356 tys. zł 


- wynagrodzenie zmienne w łącznej kwocie: 1.520 tys. zł (wynagrodzenie zależne od uzyskanych wyników pracy za rok 2017)  


c)  całkowita  kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2018 roku pracownikom, (wymienionym w Polityce Wynagrodzeń) do których 


zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa lub zarządzanych funduszy inwestycyjnych  wyniosła 


3.723 tys. zł. 


d) zmienne składniki wynagrodzeń za 2018 w stosunku do pracowników Towarzystwa objętych Polityką Wynagrodzeń oblicza się 


w następujący sposób:  


Wynagrodzenie zmienne powinno stanowić ruchomą część wynagrodzenia, przyznawaną w zależności od stopnia wykonania 


stawianych przed pracownikiem celów i osiągnięcia oczekiwanych wyników pracy za rok 2018 oraz za rok 2017. W przypadku 


Zarządzających Funduszami główną przesłanką do wypłaty wynagrodzenia zmiennego jest ocena wyników za zarządzanie 


funduszami za rok 2018 oraz lata poprzednie. W ocenie wyników za zarządzanie funduszami brane są pod uwagę następujące 


kryteria:  


1. Wynik funduszu w relacji do benchmarku (w przypadku braku oficjalnego benchmarku określany jest benchmark 


operacyjny lub wartość nominalna w procentach); 


2. Wynik funduszu w stosunku do grupy porównawczej (w przypadku braku miarodajnej grupy porównawczej zastosowane 


zostały odpowiednio powiększone wartości z pierwszego kryterium). 


W przypadku pracowników zajmujących się nadzorem zgodności działalności Towarzystwa z prawem, zarządzeniem ryzykiem 


sprawujących inne funkcje kontrolne oraz świadczących obsługę prawną  - wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od ich 


rzetelnego i skutecznego działania w latach 2018 i  2017 oraz indywidualnych osiągnięć - podczas oceniania bierze się pod 


uwagę głównie kryteria pozafinansowe a wypłata jest uzależniona od ogólnej sytuacji Towarzystwa. Pozostałe osoby objęte 


Polityką Wynagrodzeń są oceniane na podstawie kombinacji stopnia realizacji budżetu przez Towarzystwo, realizacji 


indywidualnych celów i ogólnych wyników osiągniętych przez Towarzystwo. W przypadku wszystkich pracowników objętych 


Polityką Wynagrodzeń,  wynagrodzenie zmienne ma zapewniać efektywną realizację celów Towarzystwa bez zachęcania 


pracowników do wystawiania Funduszy i Towarzystwa na nadmierne ryzyka. Mając na uwadze, iż stosunek wynagrodzenia 


zmiennego do wynagrodzenia stałego powinien być odpowiednio wyważony, a stałe składniki powinny stanowić na tyle dużą 


część łącznego wynagrodzenia aby możliwe było prowadzenie całkowicie elastycznej polityki dotyczącej wynagradzania 


pracowników, w Towarzystwie przyjęto, że maksymalna wysokość wynagrodzenia zmiennego nie może wynosić więcej niż 


100% wynagrodzenia rocznego. Stosunek składników wynagrodzenia zmiennego do stałego jest obliczany poprzez porównanie 


maksymalnej sumy wszystkich składników wynagrodzenia zmiennego, jakie mogą być przyznane za dany rok, oraz sumy 


wszystkich składników wynagrodzenia stałego wypłaconych w danym roku.  


Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia zmiennego i może otrzymać wypłatę  tylko wówczas, gdy wypłata nie powoduje 


istotnego pogorszenia sytuacji finansowej Towarzystwa.  


W październiku 2018 roku Inspektor Nadzoru dokonał przeglądu realizacji Polityki Wynagrodzeń w Towarzystwie. Przegląd został 


zakończony Raportem dla Rady Nadzorczej z dnia 31 października 2018 roku w którym Inspektor Nadzoru stwierdza, że:  



http://www.tfi.bgzbnpparibas.pl/
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a) Polityka Wynagrodzeń jest zgodna z jej celami oraz zawiera elementy wskazane w Rozporządzeniu. 


b) Procedury ustalania wynagrodzenia zmiennego Osób o Istotnym Wpływie na Ryzyko są jasne, udokumentowane i przejrzyste.  


c) Zarząd Towarzystwa, zgodnie z postanowieniami Polityki, dokonał oceny realizacji celów ustalonych na rok 2017, 


z uwzględnieniem kryteriów w niej określonych, na podstawie tej oceny została ustalona wysokość wynagrodzenia zmiennego. 


d) Karty Celów na rok 2018 dla Osób o Istotnym Wpływie na Ryzyko zostały wyznaczone odpowiednim pracownikom, podpisane 


w terminie i prawidłowo ujawnione zainteresowanym stronom. Karty Celów są prawidłowo przechowywane w aktach 


pracowniczych.  


e) Dokonane w roku 2018 zmiany w otoczeniu prawnym oraz strukturze produktowej Towarzystwa / Funduszy Inwestycyjnych nie 


miały wpływu na Politykę i nie wymagały wprowadzenia do niej zmian. 


f) Wskazana w Polityce Lista Osób o Istotnym Wpływie na Ryzyko jest adekwatna do prowadzonej działalności i nie wymaga 


zmiany.  


g) Polityka oraz zasady w niej zawarte sprzyjają celom, w szczególności prawidłowemu i skutecznemu zarządzaniu ryzykiem, 


przeciwdziałaniu powstania konfliktowi interesów.  


 


W czerwcu 2018 wprowadzano aktualizację Polityki Wynagrodzeń, która dotyczyła: 


1) zmian korekcyjnych i redakcyjnych - niemających istotnego wpływu na postanowienia Polityki, 


2) zmianę terminu ustalania celów dla Osób o Istotnym Wpływie na Ryzyko, o którym mowa w § 10 ust. 8 Polityki, poprzez zmianę 


wskazanego terminu z dnia 31 marca na dzień 30 kwietnia,  


3) zmianę terminu wypłaty wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt. 3 Polityki, poprzez wydłużenie terminu do 


3 miesięcy następujących po miesiącu w którym nastąpiła ocena realizacji celów. Termin ten może być wydłużony w przypadku 


rozwiązania stosunku prawnego łączącego Towarzystwo z Osobą o Istotnym Wpływie na Ryzyko, 


zmiany zostały uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 15 czerwca 2018 roku.  
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I. POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT 


 
  2018-12-31 2017-12-31 


Zestawienie Lokat 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia w 


tys. 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia w 


tys. 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Akcje 892 703 0,36% 1 288 1 293 2,03% 


Warranty subskrypcyjne - - - - - - 


Prawa do akcji - - - - - - 


Prawa poboru - - - - - - 


Kwity depozytowe - - - - - - 


Listy zastawne 3 425 3 432 1,78% 15 15 0,02% 


Dłużne papiery wartościowe 117 243 118 055 61,28% 24 392 24 579 38,52% 


Instrumenty pochodne - -7 0,00% - 53 0,08% 


Udziały w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością 


- - - - - - 


Jednostki uczestnictwa 57 335 58 450 30,34% 29 830 31 365 49,15% 


Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą 


1 955 1 915 0,99% 2 281 2 305 3,61% 


Wierzytelności - - - - - - 


Weksle - - - - - - 


Depozyty - - - - - - 


Waluty - - - - - - 


Nieruchomości - - - - - - 


Statki morskie - - - - - - 


Inne - - - - - - 


Suma: 180 850 182 548 94,75% 57 806 59 610 93,41% 


 


 
Niniejsze połączone zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz załączonymi 


jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy, które stanowią integralną część połączonego 


sprawozdania finansowego. 
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II. POŁĄCZONY BILANS 
 


POŁĄCZONY BILANS 2018-12-31 2017-12-31 


I. Aktywa 192 659 63 813 


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 950 3 947 


2) Należności 154 256 


3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu - - 


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 15 232 3 687 


- dłużne papiery wartościowe 13 744 760 


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 167 323 55 923 


- dłużne papiery wartościowe 104 311 23 819 


6) Nieruchomości - - 


7) Pozostałe aktywa - - 


II. Zobowiązania 3 229 617 


1) Zobowiązania własne subfunduszy 3 229 617 


2) Zobowiązania proporcjonalne funduszu - - 


III. Aktywa netto (I - II) 189 430 63 196 


IV. Kapitał funduszu 180 834 55 502 


1) Kapitał wpłacony 677 894 516 251 


2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -497 060 -460 749 


V. Dochody zatrzymane 7 803 6 087 


1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -2 148 -3 198 


2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 9 951 9 285 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 793 1 607 


VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 189 430 63 196 


 


 
Niniejszy połączony bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz załączonymi jednostkowymi 


sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy, które stanowi integralną część połączonego sprawozdania 


finansowego. 
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III. POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 


 


POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
01-01-2018 - 31-


12-2018 
01-01-2017 - 31-


12-2017 


I. Przychody z lokat 2 173 284 


Dywidendy i inne udziały w zyskach 67 - 


Przychody odsetkowe 2 078 284 


Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Dodatnie saldo różnic kursowych 28 - 


Pozostałe 0 - 


II. Koszty funduszu 1 750 1 111 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa 863 298 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 - 


Opłaty dla depozytariusza 122 111 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 122 123 


Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 9 


Usługi w zakresie rachunkowości 611 498 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 - 


Usługi prawne 0 - 


Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 15 10 


Koszty odsetkowe 2 1 


Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 - 


Ujemne saldo różnic kursowych 15 61 


Pozostałe 0 - 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 627 451 


IV. Koszty funduszu netto (II-III) 1 123 660 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) 1 050 -376 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -148 2 799 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 666 3 998 


- z tytułu różnic kursowych -8 -74 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -814 -1 199 


- z tytułu różnic kursowych 215 -192 


VII. Wynik z operacji (V+-VI) 902 2 423 


 


 
Niniejszy połączony rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz załączonymi 


jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy, które stanowi integralną część połączonego 


sprawozdania finansowego. 
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IV. POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 


 
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 01-01-2018 - 31-12-2018 01-01-2017 - 31-12-2017 


1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 


63 196 82 105 


2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy 902 2 423 


a) przychody z lokat netto 1 050 -376 


b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 666 3 998 


c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -814 -1 199 


3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 902 2 423 


4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): - - 


a) z przychodów z lokat netto - - 


b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - 


c) z przychodów ze zbycia lokat - - 


5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) 125 332 -21 332 


a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) 161 643 91 468 


b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) -36 311 -112 800 


6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 126 234 -18 909 


7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 189 430 63 196 


8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 107 547 57 743 


 


 
Niniejsze połączone zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz 


załączonymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy, które stanowi integralną część 


połączonego sprawozdania finansowego. 
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WPROWADZENIE 


Nazwa Subfunduszu 


Subfundusz Lokata Kapitału (dalej jako „Subfundusz”) jest subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu BGŻ Specjalistyczny Fundusz 


Inwestycyjny Otwarty (dalej jako „Fundusz”). 


Fundusz BGŻ SFIO jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 


 Subfundusz Konserwatywny, 


 Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów, 


 Subfundusz Małych i Średnich Spółek, 


 Subfundusz Lokata Kapitału. 


 


Fundusz w dniu 28 kwietnia 2014 roku został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 970. 


Subfundusz został utworzony pod nazwą „Dynamiczny”. Od 24 marca 2017 roku Subfundusz działa pod nazwą Subfundusz Lokata 


Kapitału. Pierwsza wycena Subfunduszu miała miejsce w dniu 15 maja 2014 r. 


Subfundusz został utworzony na czas nieograniczony. 


Od dnia 29 września 2017 roku Fundusz zbywa tylko jedną kategorię jednostek uczestnictwa „A”. Wcześniej Fundusz oferował dwie 


kategorie jednostek uczestnictwa: kategorię BGŻ oraz kategorię BGŻOptima, które różniły się wysokością opłat manipulacyjnych oraz 


dostępnością u Dystrybutora.   


 


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 


Od dnia 21 stycznia 2016 roku Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, jest zarządzany przez Towarzystwo Funduszy 


Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Twardej 18 (wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 


prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  


0000031121) o kapitale zakładowym w wysokości 9 048 000,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, REGON: 012557199.  


Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, do dnia 20 stycznia 2016 roku był zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo 


Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Próżnej 9 (wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278264). NIP: 


1080003069. 


 


Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 


Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej 


Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II lok 22. 00-133 Warszawa. 


 


Cel inwestycyjny Subfunduszu 


1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 


2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 


 


Specjalizacja Subfunduszu 


1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu odbywa się poprzez aktywną alokację oraz selekcję Aktywów Subfunduszu 


polegającymi na zmianach proporcji między lokatami Aktywów Subfunduszu w obligacje korporacyjne lub tytułu uczestnictwa 
instytucji wspólnego inwestowania inwestujących w obligacje korporacyjne a inne instrumenty dłużne.  


Wskaźnik zysku i ryzyka kwalifikuje Subfundusz do kategorii 2 co oznacza, że nabycie jego jednostek uczestnictwa wiąże się z 


niskim ryzykiem. Jednak papiery dłużne, stanowiące bezpośrednio i pośrednio do 100% lokat, nie są instrumentami całkowicie 
pozbawionymi ryzyka . 


2. Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów tego Subfunduszu w długim 


horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w kategorie lokat, o których mowa w art. 60 ust. 2 


Statutu Funduszu. 
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Ograniczenia inwestycyjne 


Od 5 czerwca 2017 roku w Subfunduszu obowiązuje następująca polityka inwestycyjna 


1. Fundusz lokuje co najmniej 50% wartości Aktywów Subfunduszu w: obligacje korporacyjne i inne dłużne papiery komercyjne 


emitowane przez przedsiębiorstwa, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego 


inwestowania, funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych których polityka inwestycyjna opiera się na inwestowaniu 
aktywów w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. 


2. Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Dłużne inne niż wymienione w ust. 1, depozyty, 


jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, funduszy inwestycyjnych 
lub funduszy zagranicznych klasyfikowanych jako fundusze ochrony kapitału lub fundusze dłużne lub posiadających zbliżona  


politykę inwestycyjną. 


3. Fundusz może lokować od 0% do 5% wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Udziałowe. 


 


Oprócz powyższych ograniczeń Fundusz i Subfundusz obowiązują ograniczenia zawarte w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 


inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późniejszymi zmianami) (dalej jako 


„Ustawa”). 


Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego 


1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 


dnia 31 grudnia 2018 roku, przy założeniu kontynuowania działalności Funduszu oraz Subfunduszu w dającej się przewidzieć 
przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 


kontynuowania działalności Funduszu oraz Subfunduszu. 


2. Ze względu na charakter i istotność pozycji informacje zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wykazane zostały, o ile 


nie zaznaczono inaczej, w pełnych tysiącach złotych. 
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I. TABELA GŁÓWNA 


 


  2018-12-31 2017-12-31 


TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia w 


tys. 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia w 


tys. 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Akcje - - - 1 238 1 241 3,75% 


Warranty subskrypcyjne - - - - - - 


Prawa do akcji - - - - - - 


Prawa poboru - - - - - - 


Kwity depozytowe - - - - - - 


Listy zastawne 3 425 3 432 1,97% 15 15 0,05% 


Dłużne papiery wartościowe 116 143 116 938 67,22% 22 292 22 445 67,69% 


Instrumenty pochodne - -4 - - 16 0,05% 


Udziały w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością 


- - - - - - 


Jednostki uczestnictwa 44 871 45 342 26,06% 8 179 8 227 24,80% 


Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą 


- - - - - - 


Wierzytelności - - - - - - 


Weksle - - - - - - 


Depozyty - - - - - - 


Waluty - - - - - - 


Nieruchomości - - - - - - 


Statki morskie - - - - - - 


Inne - - - - - - 


Suma: 164 439 165 708 95,25% 31 724 31 944 96,34% 


 


 


 


Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby poszczególnych składników lokat oraz wartości nominalnej 


dłużnych papierów wartościowych. 


 


Niniejsze zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią 


integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 


TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
LISTY ZASTAWNE 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa 
rynku 


Emitent 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Termin 
wykupu 


Warunki 
oprocentowania 


Rodzaj 
listu 


Podstawa 
emisji 


Wartość 
nominalna 


Liczba 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia w 


tys. 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 
w tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Aktywny rynek regulowany                   - - - - 


Aktywny rynek nieregulowany                   - - - - 


Nienotowane na aktywnym 
rynku 


                  164 3 425 3 432 1,97% 


MBANK HIPOTECZNY 
S.A., SERIA HPA22 
(PLRHNHP00391) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


MBANK 
HIPOTECZNY 
S.A. 


Polska 2022-07-28 
2,7100% 


(Zmienny kupon) 


Publiczny 
list 
zastawny 


Ustawa o 
Listach 
Zastawnych i 
Bankach 
Hipotecznych 
z dn. 
29.08.97 r. 


1000 15 15 15 0,01% 


PKO BANK HIPOTECZNY 
S.A. (PLPKOHP00017) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


PKO BANK 
HIPOTECZNY 
S.A. 


Polska 2020-12-11 
2,4700% 


(Zmienny kupon) 


Hipoteczny 
list 
zastawny 


Ustawa o 
Listach 
Zastawnych i 
Bankach 
Hipotecznych 
z dn. 
29.08.97 r. 


500000 2 1 008 1 008 0,58% 


PKO BANK HIPOTECZNY 
S.A., SERIA 7 
(PLPKOHP00074) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


PKO BANK 
HIPOTECZNY 
S.A. 


Polska 2024-04-25 
2,2100% 


(Zmienny kupon) 


Hipoteczny 
list 
zastawny 


Ustawa o 
Listach 
Zastawnych i 
Bankach 
Hipotecznych 
z dn. 
29.08.97 r. 


500000 2 992 997 0,57% 


PEKAO BANK 
HIPOTECZNY S.A., SERIA 
NPLZ-01 (PLBPHHP00218) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


PEKAO BANK 
HIPOTECZNY 
S.A. 


Polska 2025-09-10 
2,1700% 


(Zmienny kupon) 


Hipoteczny 
list 
zastawny 


Ustawa o 
Listach 
Zastawnych i 
Bankach 
Hipotecznych 
z dn. 
29.08.97 r. 


9725 145 1 410 1 412 0,81% 


Suma:                   164 3 425 3 432 1,97% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa 
rynku 


Emitent 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Termin 
wykupu 


Warunki 
oprocentowania 


Wartość 
nominalna 


Liczba 


Wartość 
według ceny 


nabycia w 
tys. 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


O terminie wykupu do 1 roku               7 543 9 146 9 205 5,30% 


Obligacje               7 542 9 046 9 104 5,24% 


Nienotowane na aktywnym 
rynku 


              7 542 9 046 9 104 5,24% 


EUROPEJSKI FUNDUSZ 
LEASINGOWY S.A., SERIA 
EFL829 (-) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


EUROPEJSKI 
FUNDUSZ 
LEASINGOWY S.A. 


Polska 2019-12-27 
2,6400% 


(Zmienny kupon) 
10 000,00 300 3 000 3 001 1,72% 


ATAL S.A., AF 
(PLATAL000103) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


ATAL S.A. Polska 2019-10-02 
3,4900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 200 200 202 0,12% 


EUROPEJSKI FUNDUSZ 
LEASINGOWY S.A., SERIA 816 (-) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


EUROPEJSKI 
FUNDUSZ 
LEASINGOWY S.A. 


Polska 2019-12-06 
2,8900% 


(Zmienny kupon) 
10 000,00 55 551 551 0,32% 


ECHO INVESTMENT S.A., 
SERIA 1/2014 (PLECHPS00134) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


ECHO INVESTMENT 
S.A. 


Polska 2019-02-19 
5,3800% 


(Zmienny kupon) 
10 000,00 80 805 818 0,47% 


ELEMENTAL HOLDING 
S.A., SERIA E (PLELMTL00058) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


ELEMENTAL HOLDING 
S.A. 


Polska 2019-10-17 
4,3900% 


(Zmienny kupon) 
10 000,00 20 192 196 0,11% 


MEDICALGORITHMICS 
S.A., SERIA A (PLMDCLG00023) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


MEDICALGORITHMICS 
S.A. 


Polska 2019-04-21 
5,4900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 900 906 911 0,52% 


RONSON EUROPE N.V., 
SERIA J (PLRNSER00094) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


RONSON EUROPE NV Holandia 2019-04-19 
5,3900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 300 302 304 0,17% 


GHELAMCO INVEST SP. Z 
O.O., SERIA PE 
(PLGHLMC00198) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


GHELAMCO INVEST 
SP. Z O.O. 


Polska 2019-05-22 
6,2900% 


(Zmienny kupon) 
10 000,00 20 200 202 0,12% 


ATAL S.A., SERIA AB 
(PLATAL000095) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


ATAL S.A. Polska 2019-03-28 
3,6900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 500 501 505 0,29% 


GHELAMCO INVEST SP. Z 
O.O. (PLGHLMC00214) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


GHELAMCO INVEST 
SP. Z O.O. 


Polska 2019-06-16 
5,7900% 


(Zmienny kupon) 
100,00 3 934 393 394 0,23% 


MCI CAPITAL S.A., SERIA 
M (PLMCIMG00228) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


MCI CAPITAL S.A. Polska 2019-12-20 
5,6900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 32 32 32 0,02% 


KRUK S.A., SERIA AA5 
(PLKRK0000473) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


KRUK S.A. Polska 2019-10-18 
4,2200% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 800 800 807 0,46% 


KRUK S.A., SERIA AA3 
(PLKRK0000440) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


KRUK S.A. Polska 2019-08-10 
3,0000% (Stały 


kupon) 
4 300,00 50 215 218 0,13% 


BENEFIT SYSTEMS S.A., 
SERIA B (PLBNFTS00042) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


BENEFIT SYSTEMS 
S.A. 


Polska 2019-06-30 
3,2900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 38 38 38 0,02% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa 
rynku 


Emitent 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Termin 
wykupu 


Warunki 
oprocentowania 


Wartość 
nominalna 


Liczba 


Wartość 
według ceny 


nabycia w 
tys. 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


KRUK S.A., SERIA AD1 
(PLKRK0000432) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


KRUK S.A. Polska 2019-06-09 
4,2200% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 100 101 101 0,06% 


ARCHICOM S.A., SERIA 
M1/2016 (PLARHCM00040) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


ARCHICOM S.A. Polska 2019-07-01 
4,5800% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 147 147 150 0,09% 


MARVIPOL S.A. 
(PLMRVPL00149) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


MARVIPOL S.A. Polska 2019-08-03 
5,3800% 


(Zmienny kupon) 
10 000,00 56 563 574 0,33% 


EUROPEJSKI FUNDUSZ 
LEASINGOWY S.A., SERIA 808 (-) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


EUROPEJSKI 
FUNDUSZ 
LEASINGOWY S.A. 


Polska 2019-07-19 
2,9400% 


(Zmienny kupon) 
10 000,00 10 100 100 0,06% 


Bony skarbowe               - - - - 


Bony pieniężne                - - - - 


Inne               1 100 101 0,06% 


Nienotowane na aktywnym 
rynku 


              1 100 101 0,06% 


CERTYFIKAT 
DEPOZYTOWY VOLKSWAGEN 
BANK POLSKA S.A., EMISJA Z 
DNIA 2017.04.12 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


VOLKSWAGEN BANK 
POLSKA S.A. 


Polska 2019-04-12 
2,8200% 


(Zmienny kupon) 
100 000,00 1 100 101 0,06% 


O terminie wykupu powyżej 1 roku               128 537 106 997 107 733 61,92% 


Obligacje               128 477 100 985 101 692 58,45% 


Nienotowane na aktywnym 
rynku 


              118 889 87 291 87 948 50,56% 


MIASTO STOŁECZNE 
WARSZAWA, SERIA WAW0922 
(PL0003200025) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


MIASTO STOŁECZNE 
WARSZAWA 


Polska 2022-09-23 
6,4500% (Stały 


kupon) 
1 000,00 30 34 34 0,02% 


ALIOR BANK S.A., SERIA B 
(PLMRTMB00026) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


ALIOR BANK S.A. Polska 2021-04-29 
7,5900% 


(Zmienny kupon) 
10 000,00 8 91 88 0,05% 


BANK OCHRONY 
ŚRODOWISKA S.A., SERIA R1 
(PLBOS0000217) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


BANK OCHRONY 
ŚRODOWISKA S.A. 


Polska 2024-09-26 
4,0900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 2 100 2 020 2 045 1,18% 


ALIOR BANK S.A., SERIA F 
(PLALIOR00094) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


ALIOR BANK S.A. Polska 2024-09-26 
4,9300% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 4 000 4 098 4 140 2,38% 


ALIOR BANK S.A., SERIA 
C (PLMRTMB00034) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


ALIOR BANK S.A. Polska 2022-10-21 
5,8900% 


(Zmienny kupon) 
10 000,00 160 1 640 1 653 0,95% 


IPF INVESTMENTS 
POLSKA SP. Z O.O., SERIA 
IPFIP030620 (PLIPFIP00033) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


IPF INVESTMENTS 
POLSKA SP. Z O.O. 


Polska 2020-06-03 
6,0400% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 300 282 285 0,16% 


MBANK S.A., SERIA 
MBKO170125 (PLBRE0005185) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


MBANK S.A. Polska 2025-01-17 
3,8800% 


(Zmienny kupon) 
100 000,00 5 504 513 0,29% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa 
rynku 


Emitent 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Termin 
wykupu 


Warunki 
oprocentowania 


Wartość 
nominalna 


Liczba 


Wartość 
według ceny 


nabycia w 
tys. 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


CYFROWY POLSAT S.A., 
SERIA A (PLCFRPT00039) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


CYFROWY POLSAT 
S.A. 


Polska 2021-07-21 
4,2800% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 2 500 2 549 2 589 1,49% 


ENEA S.A., SERIA 
ENEA0220 (PLENEA000088) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


ENEA S.A. Polska 2020-02-10 
2,6300% 


(Zmienny kupon) 
100 000,00 5 502 506 0,29% 


DOM DEVELOPMENT S.A., 
SERIA DOMDE5120620 
(PLDMDVL00053) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


DOM DEVELOPMENT 
S.A. 


Polska 2020-06-12 
3,6900% 


(Zmienny kupon) 
10 000,00 255 2 569 2 573 1,48% 


PCC ROKITA S.A., SERIA 
DA (PLPCCRK00118) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


PCC ROKITA S.A. Polska 2021-04-27 
5,0000% (Stały 


kupon) 
100,00 3 682 370 373 0,21% 


KRUK S.A., SERIA AB2 
(PLKRK0000416) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


KRUK S.A. Polska 2021-05-19 
4,8700% 


(Zmienny kupon) 
100,00 9 000 901 906 0,52% 


LC CORP S.A., SERIA 
LCC006100521 (PLLCCRP00082) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


LC CORP S.A. Polska 2021-05-10 
5,2900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 450 453 455 0,26% 


ARCTIC PAPER S.A., 
SERIA A (PLARTPR00038) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


ARCTIC PAPER S.A. Polska 2021-08-31 
4,4400% 


(Zmienny kupon) 
917,00 260 241 244 0,14% 


GHELAMCO INVEST SP. Z 
O.O. (PLGHLMC00289) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


GHELAMCO INVEST 
SP. Z O.O. 


Polska 2020-10-27 
5,7900% 


(Zmienny kupon) 
100,00 4 000 398 403 0,23% 


HB REAVIS FINANCE PL 2 
SP. Z O.O., SERIA A 
(PLHBRVS00011) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


HB REAVIS FINANCE 
PL 2 SP. Z O.O. 


Polska 2021-04-16 
6,1900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 1 503 1 516 1 533 0,88% 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH W 
WARSZAWIE S.A., SERIA D 
(PLGPW0000074) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH W 
WARSZAWIE S.A. 


Polska 2022-01-31 
2,7300% 


(Zmienny kupon) 
100,00 3 000 301 305 0,18% 


DOM DEVELOPMENT S.A., 
SERIA DOMDE6151121 
(PLDMDVL00061) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


DOM DEVELOPMENT 
S.A. 


Polska 2021-11-15 
3,5400% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 326 329 329 0,19% 


GHELAMCO INVEST SP. Z 
O.O. (PLGHLMC00297) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


GHELAMCO INVEST 
SP. Z O.O. 


Polska 2020-12-09 
5,7900% 


(Zmienny kupon) 
100,00 4 185 415 417 0,24% 


GHELAMCO INVEST SP. Z 
O.O., SERIA PG 
(PLGHLMC00339) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


GHELAMCO INVEST 
SP. Z O.O. 


Polska 2022-03-16 
6,0900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 100 100 102 0,06% 


MLP GROUP SA 
(PLMLPGR00033) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


MLP GROUP SA Polska 2022-05-11 
3,0920% 


(Zmienny kupon) 
4 300,00 75 321 324 0,19% 


J.W. CONSTRUCTION 
HOLDING S.A., SERIA JWC0520 
(PLJWC0000118) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


J.W. CONSTRUCTION 
HOLDING S.A. 


Polska 2020-05-29 
4,7900% 


(Zmienny kupon) 
900,00 1 100 1 000 994 0,57% 


GLOBE TRADE CENTRE 
S.A., SERIA PLGT062020 
(PLGTC0000243) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


GLOBE TRADE 
CENTRE S.A. 


Polska 2020-06-14 
3,7500% (Stały 


kupon) 
4 300,00 260 1 109 1 125 0,65% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa 
rynku 


Emitent 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Termin 
wykupu 


Warunki 
oprocentowania 


Wartość 
nominalna 


Liczba 


Wartość 
według ceny 


nabycia w 
tys. 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


MCI CAPITAL S.A. 
(PLMCIMG00244) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


MCI CAPITAL S.A. Polska 2020-06-19 
5,6900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 1 425 1 425 1 428 0,82% 


POWSZECHNY ZAKŁAD 
UBEZPIECZEŃ S.A., SERIA A 
(PLPZU0000037) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


POWSZECHNY 
ZAKŁAD 
UBEZPIECZEŃ S.A. 


Polska 2027-07-29 
3,5800% 


(Zmienny kupon) 
100 000,00 120 12 163 12 341 7,09% 


KRUK S.A., SERIA AE2 
(PLKRK0000515) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


KRUK S.A. Polska 2022-06-08 
3,5900% (Stały 


kupon) 
4 300,00 25 105 110 0,06% 


ALIOR BANK S.A., SERIA J 
(PLALIOR00201) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


ALIOR BANK S.A. Polska 2020-08-11 
2,9700% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 1 000 1 002 1 014 0,58% 


POWSZECHNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 
S.A., SERIA OP0827 
(PLPKO0000099) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


POWSZECHNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI 
BANK POLSKI S.A. 


Polska 2027-08-28 
3,3400% 


(Zmienny kupon) 
100 000,00 6 600 607 0,35% 


PKO BANK HIPOTECZNY 
S.A., SERIA 5 (PLPKOHP00058) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


PKO BANK 
HIPOTECZNY S.A. 


Polska 2021-09-10 
2,6900% (Stały 


kupon) 
500 000,00 2 999 1 008 0,58% 


ECHO INVESTMENT S.A., 
SERIA E (PLECHPS00217) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


ECHO INVESTMENT 
S.A. 


Polska 2021-07-06 
4,6800% 


(Zmienny kupon) 
100,00 3 611 358 367 0,21% 


EURO BANK S.A., SERIA 
EBK C 01122021 
(PLEURBK00033) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


EURO BANK S.A. Polska 2021-12-01 
2,6100% 


(Zmienny kupon) 
100 000,00 5 500 501 0,29% 


BANK MILLENNIUM S.A., 
SERIA R (PLBIG0000453) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


BANK MILLENNIUM 
S.A. 


Polska 2027-12-07 
4,0900% 


(Zmienny kupon) 
500 000,00 2 1 000 1 003 0,58% 


DOM DEVELOPMENT S.A. 
(PLDMDVL00079) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


DOM DEVELOPMENT 
S.A. 


Polska 2022-12-15 
3,3900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 185 185 185 0,11% 


LOKUM DEWELOPER S.A., 
SERIA E (PLLKMDW00080) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


LOKUM DEWELOPER 
S. A. 


Polska 2021-06-18 
4,8900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 1 050 1 052 1 054 0,61% 


GLOBE TRADE CENTRE 
S.A., SERIA PLGTC122020 
(PLGTC0000268) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


GLOBE TRADE 
CENTRE S.A. 


Polska 2020-12-18 
3,5000% (Stały 


kupon) 
4 300,00 420 1 807 1 808 1,04% 


IDEA BANK S.A., SERIA C 
(PLIDEAB00054) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


IDEA BANK S.A. Polska 2025-12-22 
5,6900% 


(Zmienny kupon) 
400 000,00 1 400 281 0,16% 


WB ELECTRONICS S.A., 
SERIA 1/2017 (PLWBELE00027) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


WB ELECTRONICS 
S.A. 


Polska 2020-11-03 
4,5700% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 300 300 302 0,17% 


SANTANDER CONSUMER 
BANK S.A., SERIA SCB00040 (-) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


SANTANDER 
CONSUMER BANK 
S.A. 


Polska 2022-10-07 
2,6900% 


(Zmienny kupon) 
100 000,00 15 1 500 1 509 0,87% 


ECHO INVESTMENT S.A., 
SERIA 2/2017 (PLECHPS00258) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


ECHO INVESTMENT 
S.A. 


Polska 2021-11-30 
4,6900% 


(Zmienny kupon) 
10 000,00 10 100 100 0,06% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa 
rynku 


Emitent 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Termin 
wykupu 


Warunki 
oprocentowania 


Wartość 
nominalna 


Liczba 


Wartość 
według ceny 


nabycia w 
tys. 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


ALIOR BANK S.A., SERIA K 
(PLALIOR00219) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


ALIOR BANK S.A. Polska 2025-10-20 
4,4900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 843 871 877 0,50% 


BANK POLSKA KASA 
OPIEKI S.A., SERIA A 
(PLPEKAO00289) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


BANK POLSKA KASA 
OPIEKI S.A. 


Polska 2027-10-29 
3,3100% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 6 500 6 601 6 633 3,81% 


KREDYT INKASO S.A., 
SERIA D1 (PLKRINK00212) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


KREDYT INKASO S.A. Polska 2020-10-26 
5,2900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 100 100 101 0,06% 


KRUK S.A., SERIA AB3 
(PLKRK0000424) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


KRUK S.A. Polska 2021-06-29 
4,8700% 


(Zmienny kupon) 
100,00 4 150 416 416 0,24% 


MARVIPOL S.A., SERIA U 
(PLMRVPL00164) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


MARVIPOL S.A. Polska 2020-11-13 
5,0900% 


(Zmienny kupon) 
10 000,00 10 100 101 0,06% 


J.W. CONSTRUCTION 
HOLDING S.A., SERIA JWC1120 
(PLJWC0000126) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


J.W. CONSTRUCTION 
HOLDING S.A. 


Polska 2020-11-16 
4,7900% 


(Zmienny kupon) 
900,00 600 536 540 0,31% 


POWSZECHNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 
S.A., SERIA OP0328 
(PLPKO0000107) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


POWSZECHNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI 
BANK POLSKI S.A. 


Polska 2028-03-06 
3,2900% 


(Zmienny kupon) 
500 000,00 20 10 066 10 168 5,84% 


MCI CAPITAL S.A., SERIA 
P (PLMCIMG00251) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


MCI CAPITAL S.A. Polska 2021-03-01 
5,7900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 240 237 242 0,14% 


DEKPOL S.A., SERIA G 
(PLDEKPL00073) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


DEKPOL S.A. Polska 2021-03-08 
6,4900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 610 611 616 0,35% 


EUROPEJSKI FUNDUSZ 
LEASINGOWY S.A., SERIA 
EFL825 (-) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


EUROPEJSKI 
FUNDUSZ 
LEASINGOWY S.A. 


Polska 2020-03-23 
2,6900% 


(Zmienny kupon) 
10 000,00 140 1 400 1 401 0,81% 


SANTANDER BANK 
POLSKA SA, SERIA F 
(PLBZ00000275) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


SANTANDER BANK 
POLSKA SA 


Polska 2028-04-05 
3,3900% 


(Zmienny kupon) 
500 000,00 2 1 005 1 013 0,58% 


LC CORP S.A., SERIA 
LCC011 280222 (PLLCCRP00132) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


LC CORP S.A. Polska 2022-02-28 
4,9900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 1 280 1 280 1 302 0,75% 


ATAL S.A. (PLATAL000111) 
Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


ATAL S.A. Polska 2021-04-26 
3,4900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 200 200 201 0,12% 


EUROPEJSKI FUNDUSZ 
LEASINGOWY S.A., SERIA 827 (-) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


EUROPEJSKI 
FUNDUSZ 
LEASINGOWY S.A. 


Polska 2020-05-24 
2,6900% 


(Zmienny kupon) 
10 000,00 50 500 500 0,29% 


POLSKI KONCERN 
NAFTOWY ORLEN S.A. 
(PLPKN0000174) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


POLSKI KONCERN 
NAFTOWY ORLEN 
S.A. 


Polska 2022-06-05 
2,9900% 


(Zmienny kupon) 
100,00 26 000 2 612 2 616 1,50% 


VOXEL S.A., SERIA J 
(PLVOXEL00097) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


VOXEL S.A. Polska 2021-07-04 
5,7800% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 550 550 566 0,33% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa 
rynku 


Emitent 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Termin 
wykupu 


Warunki 
oprocentowania 


Wartość 
nominalna 


Liczba 


Wartość 
według ceny 


nabycia w 
tys. 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


POLSKI KONCERN 
NAFTOWY ORLEN S.A., E 
(PLPKN0000190) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


POLSKI KONCERN 
NAFTOWY ORLEN 
S.A. 


Polska 2022-07-13 
2,9800% 


(Zmienny kupon) 
100,00 25 000 2 509 2 551 1,47% 


CCC S.A., SERIA 1/2018 
(PLCCC0000081) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


CCC S.A. Polska 2021-06-29 
3,0900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 1 200 1 200 1 200 0,69% 


ARCHICOM S.A., SERIA 
M3/2018 (-) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


ARCHICOM S.A. Polska 2022-07-13 
4,6200% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 1 050 1 050 1 060 0,61% 


INPRO S.A., SERIA B 
(PLINPRO00049) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


INPRO S.A. Polska 2021-10-10 
4,8900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 1 200 1 200 1 213 0,70% 


BANK POLSKA KASA 
OPIEKI S.A., SERIA B 
(PLPEKAO00297) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


BANK POLSKA KASA 
OPIEKI S.A. 


Polska 2028-10-16 
3,3400% 


(Zmienny kupon) 
500 000,00 8 4 000 4 028 2,32% 


ATAL S.A. (PLATAL000129) 
Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


ATAL S.A. Polska 2020-10-25 
3,6900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 1 000 1 000 1 007 0,58% 


MBANK S.A., SERIA 
MBKO101028 (-) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


MBANK S.A. Polska 2028-10-10 
3,5900% 


(Zmienny kupon) 
500 000,00 5 2 500 2 520 1,45% 


LOKUM DEWELOPER S.A., 
SERIA D (PLLKMDW00072) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


LOKUM DEWELOPER 
S. A. 


Polska 2020-04-26 
4,9900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 650 651 656 0,38% 


CAPITAL PARK S.A., 
SERIA K (PLCPPRK00136) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


CAPITAL PARK S.A. Polska 2020-04-27 
4,1000% (Stały 


kupon) 
430,00 2 000 857 866 0,50% 


Aktywny rynek regulowany               9 588 13 694 13 744 7,87% 


WZ0121 (PL0000106068) 
Aktywny 
rynek 
regulowany 


TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 


SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 


Polska 2021-01-25 
1,7800% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 75 75 76 0,04% 


MBANK S.A. 
(XS1876097715) 


Aktywny 
rynek 
regulowany 


BERLIN-
BREMEN 
STOCK 
EXCHANGE 


MBANK S.A. Polska 2022-09-05 
1,0580% (Stały 


kupon) 
4 300,00 1 300 5 556 5 535 3,17% 


WZ0528 (PL0000110383) 
Aktywny 
rynek 
regulowany 


TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 


SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 


Polska 2028-05-25 
1,7900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 2 382 2 312 2 322 1,33% 


WZ0524 (PL0000110615) 
Aktywny 
rynek 
regulowany 


TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 


SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 


Polska 2024-05-25 
1,7900% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 4 000 3 957 3 993 2,29% 


WZ0126 (PL0000108817) 
Aktywny 
rynek 
regulowany 


TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 


SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 


Polska 2026-01-25 
1,7800% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 1 736 1 700 1 723 0,99% 


WZ0124 (PL0000107454) 
Aktywny 
rynek 
regulowany 


TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 


SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 


Polska 2024-01-25 
1,7800% 


(Zmienny kupon) 
1 000,00 95 94 95 0,05% 


Bony skarbowe               - - - - 


Bony pieniężne                - - - - 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa 
rynku 


Emitent 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Termin 
wykupu 


Warunki 
oprocentowania 


Wartość 
nominalna 


Liczba 


Wartość 
według ceny 


nabycia w 
tys. 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Inne               60 6 012 6 041 3,47% 


Nienotowane na aktywnym 
rynku 


              60 6 012 6 041 3,47% 


CERTYFIKAT 
DEPOZYTOWY VOLKSWAGEN 
BANK POLSKA S.A., EMISJA Z 
DNIA 09/26/2017 (-) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


NIE 
DOTYCZY 


VOLKSWAGEN BANK 
POLSKA S.A. 


Polska 2020-10-26 
2,8200% 


(Zmienny kupon) 
100 000,00 60 6 012 6 041 3,47% 


Suma:               136 080 116 143 116 938 67,22% 


 


TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
INSTRUMENTY POCHODNE 


Rodzaj rynku Nazwa rynku 
Emitent 


(wystawca) 


Kraj siedziby 
emitenta 


(wystawcy) 


Instrument 
bazowy 


Liczba 
Wartość według 
ceny nabycia w 


tys. 


Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Wystandaryzowane instrumenty 
pochodne 


          - - - - 


Aktywny rynek regulowany           - - - - 


Aktywny rynek nieregulowany           - - - - 


Nienotowane na aktywnym rynku           - - - - 


Niewystandaryzowane instrumenty 
pochodne 


          2 400 000 - -4 - 


Aktywny rynek regulowany           - - - - 


Aktywny rynek nieregulowany           - - - - 


Nienotowane na aktywnym rynku           2 400 000 - -4 - 


Forward EUR/PLN, 2019.02.12 (-)  
(Krótka) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


NIE DOTYCZY 
BANK POLSKA 
KASA OPIEKI 
S.A. 


Polska 


500,000.00 EUR  
po kursie 
walutowym 
4.3076000000 
PLN 


500 000 - -1 - 


Forward EUR/PLN, 2019.02.12 (-)  
(Krótka) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


NIE DOTYCZY 
BANK POLSKA 
KASA OPIEKI 
S.A. 


Polska 


1,900,000.00 
EUR  po kursie 
walutowym 
4.3074000000 
PLN 


1 900 000 - -3 - 


Suma:           2 400 000 - -4 - 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY 


INWESTYCYJNE 
Rodzaj rynku Nazwa rynku 


Nazwa i rodzaj 
funduszu 


Liczba 
Wartość według 


ceny nabycia w tys. 


Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy udział w 
aktywach ogółem 


Jednostki uczestnictwa       238 160 44 871 45 342 26,06% 


UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ 
UNIWIBID PLUS (PLUITFI00084) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


UNIFUNDUSZE 
SPECJALISTYCZNY 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY, 
SUBFUNDUSZ 
UNIWIBID PLUS 


7 399 13 100 13 191 7,58% 


UNIFUNDUSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
OTWARTY, SUBFUNDUSZ UNILOKATA 
(PLUITFI00282) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


UNIFUNDUSZE 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY, 
SUBFUNDUSZ 
UNILOKATA 


81 853 10 001 10 069 5,79% 


UNIFUNDUSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
OTWARTY, SUBFUNDUSZ UNIAKTYWNY 
PIENIĘŻNY (-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


UNIFUNDUSZE 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY, 
SUBFUNDUSZ 
UNIAKTYWNY 
PIENIĘŻNY 


65 933 7 100 7 237 4,16% 


INVESTOR PARASOL FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ 
INVESTOR PŁYNNA LOKATA (-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


INVESTOR 
PARASOL FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY, 
SUBFUNDUSZ 
INVESTOR PŁYNNA 
LOKATA 


37 841 9 500 9 605 5,52% 


GAMMA PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
OTWARTY, SUBFUNDUSZ GAMMA OBLIGACJI 
KORPORACYJNYCH (-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


GAMMA PARASOL 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY 
SUBFUNDUSZ 
GAMMA OBLIGACJI 
KORPORACYJNYCH 


14 669 2 000 2 051 1,18% 


QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY 
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, 
SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁY (-
) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


QUERCUS 
PARASOLOWY 
SPECJALISTYCZNY 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY, 
SUBFUNDUSZ 
QUERCUS 
OCHRONY 
KAPITAŁY 


1 185 170 177 0,10% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY 


INWESTYCYJNE 
Rodzaj rynku Nazwa rynku 


Nazwa i rodzaj 
funduszu 


Liczba 
Wartość według 


ceny nabycia w tys. 


Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy udział w 
aktywach ogółem 


IPOPEMA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ 
IPOPEMA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. B 
(-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


IPOPEMA 
SPECJALISTYCZNY 
FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY 
OTWARTY, 
SUBFUNDUSZ 
IPOPEMA 
OBLIGACJI 
KORPORACYJNYCH 


29 280 3 000 3 012 1,73% 


Certyfikaty inwestycyjne       - - - - 


Aktywny rynek regulowany       - - - - 


Aktywny rynek nieregulowany       - - - - 


Nienotowane na aktywnym rynku       - - - - 


Suma:       238 160 44 871 45 342 26,06% 


 


 


 


 







 


 


BGŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ LOKATA KAPITAŁU 
 


15 


TABELA DODATKOWA 
 
 
 
 
 


TABELA DODATKOWA 
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY 


Wartość według wyceny na dzień bilansowy w 
tys. 


Procentowy udział w aktywach ogółem 


GRUPA KAPITAŁOWA MBANK S.A. 8 583 4,93% 


GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 13 788 7,92% 


GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 32 186 18,49% 


GRUPA KAPITAŁOWA BANCO SANTANDER S.A. 2 522 1,45% 


Suma: 57 079 32,79% 
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II. BILANS 


 
BILANS 2018-12-31 2017-12-31 


I. Aktywa 173 978 33 158 


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 197 1 021 


2) Należności 69 193 


3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu - - 


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 13 744 2 001 


- dłużne papiery wartościowe 13 744 760 


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 151 968 29 943 


- dłużne papiery wartościowe 103 194 21 685 


6) Nieruchomości - - 


7) Pozostałe aktywa - - 


II. Zobowiązania 2 917 410 


III. Aktywa netto (I - II) 171 061 32 748 


IV. Kapitał funduszu/subfunduszu 168 929 32 292 


1) Kapitał wpłacony 218 694 59 336 


2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -49 765 -27 044 


V. Dochody zatrzymane 1 750 399 


1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 055 -223 


2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 695 622 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 382 57 


VII. Kapitał funduszu/subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 171 061 32 748 


      


Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 1 439 050,3260 281 634,8970 


Kategoria A 1 439 050,3260 281 634,8970 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 118,87 116,28 


Kategoria A 118,87 116,28 


Kategoria BGZ - - 


Kategoria BGZ OPTIMA - - 


 


 
*) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa została wyliczona na podstawie danych bazowych wyrażonych w PLN. 


 


Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 


 


Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią 


integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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III. RACHUNEK WYNIKU 


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 2018-01-01  
do 2018-12-31 


od 2017-01-01  
do 2017-12-31 


I. Przychody z lokat 2 045 221 


Dywidendy i inne udziały w zyskach - - 


Przychody odsetkowe 2 017 221 


Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Dodatnie saldo różnic kursowych 28 - 


Pozostałe - - 


II. Koszty funduszu/subfunduszu 1 033 320 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa 753 87 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 


Opłaty dla depozytariusza 33 29 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 48 29 


Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - 2 


Usługi w zakresie rachunkowości 194 121 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu - - 


Usługi prawne - - 


Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 3 4 


Koszty odsetkowe 2 - 


Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Ujemne saldo różnic kursowych - 48 


Pozostałe - - 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 266 165 


IV. Koszty funduszu/subfunduszu netto (II-III) 767 155 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) 1 278 66 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 398 382 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 73 625 


- z tytułu różnic kursowych - - 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 325 -243 


- z tytułu różnic kursowych 54 -11 


VII. Wynik z operacji (V+-VI) 1 676 448 


Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa     


Kategoria A 1,16 1,59 


 


 


Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na jednostkę uczestnictwa. 


 


Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 


dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 


 


 


 


  







 


 


BGŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ LOKATA KAPITAŁU 
 


18 


IV. ZESTAWIENIE ZMIAN 


 
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


I. Zmiana wartości aktywów netto     


1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 


32 748 2 995 


2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy 1 676 448 


a) przychody z lokat netto 1 278 66 


b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 73 625 


c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 325 -243 


3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 676 448 


4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu/subfunduszu (razem): - - 


a) z przychodów z lokat netto - - 


b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - 


c) z przychodów ze zbycia lokat - - 


5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) 136 637 29 305 


a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) 159 358 49 824 


b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) -22 721 -20 519 


6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 138 313 29 753 


7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 171 061 32 748 


8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 83 008 9 696 


II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa     


1. Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym     


Kategoria A     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1 350 188,6640 373 877,9230 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 192 773,2350 92 243,0260 


Saldo zmian 1 157 415,4290 281 634,8970 


Kategoria BGZ     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa - 133 941,5134 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa - 157 594,9109 


Saldo zmian - -23 653,3975 


Kategoria BGZ OPTIMA     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa - 4 455,2224 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa - 9 137,4172 


Saldo zmian - -4 682,1948 


2. Zmiana liczby jednostek od początku działalności 
funduszu/subfunduszu 


    


Kategoria A     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1 724 066,5860 373 877,9230 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 285 016,2600 92 243,0260 


Saldo zmian 1 439 050,3260 281 634,8970 


Kategoria BGZ     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 160 581,1451 160 581,1451 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 160 581,1451 160 581,1451 


Saldo zmian - - 


Kategoria BGZ OPTIMA     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 9 473,7941 9 473,7941 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 9 473,7941 9 473,7941 


Saldo zmian - - 


3.Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa - - 


III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa     


1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec 
poprzedniego okresu sprawozdawczego 


    


Kategoria A 116,28 - 


Kategoria BGZ - - 


Kategoria BGZ OPTIMA - - 


2.  Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec 
bieżącego okresu sprawozdawczego 


    


Kategoria A 118,87 116,28 


Kategoria BGZ - - 


Kategoria BGZ OPTIMA - - 


3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę 
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 


    


Kategoria A 2,23% 10,02% 


Kategoria BGZ - - 


Kategoria BGZ OPTIMA - - 


4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w 
okresie sprawozdawczym i data wyceny 


        


Kategoria A 116,29 2018-01-03 115,62 2017-09-29 


Kategoria BGZ - 2017-01-02 105,78 2017-01-02 


Kategoria BGZ OPTIMA - 2017-01-02 105,78 2017-01-02 


5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w 
okresie sprawozdawczym i data wyceny 


        


Kategoria A 118,87 2018-12-31 116,28 2017-12-31 


Kategoria BGZ - 2017-03-03 116,15 2017-03-03 


Kategoria BGZ OPTIMA - 2017-03-03 116,15 2017-03-03 


6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej 
wyceny w okresie sprawozdawczym 


        


Kategoria A 118,87 2018-12-31 116,28 2017-12-31 


Kategoria BGZ - 2017-09-28     


Kategoria BGZ OPTIMA - 2017-09-28   - 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


IV. Procentowy udział kosztów funduszu/subfunduszu w średniej 
wartości aktywów netto, w tym: 


1,23% 3,30% 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0,90% 0,90% 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 


Opłaty dla depozytariusza 0,04% 0,30% 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0,06% 0,30% 


Usługi w zakresie rachunkowości 0,23% 1,25% 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu - - 


 


 


Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 


 


Niniejsze zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 


dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE 


 


Nota nr 1 – Polityka Rachunkowości 


Opis przyjętych zasad rachunkowości: 


1. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą. 


2. Wartość aktywów netto Subfunduszu jest równa wartości wszystkich aktywów Subfunduszu w dniu wyceny pomniejszonej o 


zobowiązania Subfunduszu. 


3. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest dzień zbycia lub odkupienia jednostek. 


4. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym dniu wyceny nie uwzględnia się zmian w 


kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z pkt. 3. 


5. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia. Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę 


nabycia równą zeru. 


6. Otwarty kontrakt terminowy ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu według wartości księgowej równej zeru; prowizja 


maklerska i inne koszty związane z jego otwarciem pomniejszają niezrealizowany zysk (powiększają niezrealizowaną stratę) z wyceny 


kontraktu; prowizja maklerska oraz inne koszty związane z zamknięciem kontraktu pomniejszają zrealizowany zysk (powiększają 


zrealizowaną stratę) z kontraktu terminowego. 


7. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki lokat mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia 


tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne. 


8. W przypadku dłużnych papierów wartościowych z naliczanymi odsetkami wartość ustaloną w stosunku do ich wartości nominalnej i 
wartość naliczonych odsetek ujmuje się w jednostkowym sprawozdaniu finansowym łącznie i prezentuje łącznie jako składnik lokat 


Subfunduszu. 


9. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu sprzedanym 
składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysokości skorygowanej 


ceny nabycia - najwyższej bieżącej wartości księgowej (nie dotyczy papierów wartościowych nabytych z udzielonym przez drugą 


stronę przyrzeczeniem odkupu). W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji, uznaje się, iż wygaśnięciu 
podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto. Zysk lub stratę ze zbycia walut 


obcych wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”. 


10. W przypadku, gdy jednego dnia dokonane zostają transakcje zbycia i nabycia danego papieru wartościowego, ujmuje się w pierwszej 
kolejności nabycie posiadanego składnika. 


11. Przysługujące zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy prawo poboru akcji notowanych na rynku aktywnym ujmuje 


się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nie 
uwzględniający wartości tego prawa. Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte według wartości równej zero w dniu 


następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 


12. Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku aktywnym ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby 
wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nie uwzględniający wartości prawa do dywidendy. 


13. Przysługujące prawo do dywidendy od akcji nienotowanych na rynku aktywnym oraz przysługujące prawo poboru akcji 


nienotowanych na rynku aktywnym ujmuje się w księgach w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. 


14. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji, nie powodującą zmiany wysokości kapitału akcyjnego emitenta, ujmuje się w ewidencji 


analitycznej, w której dokonuje się zmiany liczby posiadanych akcji oraz jednostkowej ceny nabycia. 


15. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji. 


16. Nabycie lub zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie zawarcia umowy. Składniki lokat 


nabyte lub zbyte przez Subfundusz po godzinie 23:30 w dniu wyceny oraz składniki lokat, dla których na godzinę 23:30 Subfundusz 


nie otrzymał potwierdzenia zawarcia transakcji ujmowane są w najbliższej dacie wyceny aktywów Subfunduszu i ustalenia jego 
zobowiązań, w której jest to możliwe. 


17. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według 


średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych  
Subfunduszu. Jeżeli operacje dotyczące Subfunduszu są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ustala kursu – 


ich wartość należy określić w relacji do wskazanej przez Subfundusz waluty, dla której ustalany jest średni kurs przez Narodowy Bank 


Polski. 


18. Przychody z lokat obejmują w szczególności: dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, 


należności oraz zobowiązań w walutach obcych, dywidendy i inne udziały w zyskach, przychody odsetkowe oraz przychody związane 


z posiadaniem nieruchomości. 


19. Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności: ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, 


należności oraz zobowiązań w walutach obcych. Koszty odsetkowe (w tym efekt amortyzacji premii, składający się na wycenę 


aktywów nienotowanych na aktywnym rynku metodą skorygowanej ceny nabycia z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej) 
oraz koszty związane z posiadaniem nieruchomości. 


20. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza się zgodnie z zasadami 


ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentuje odpowiednio jako składnik lokat notowanych lub 
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nienotowanych na aktywnym rynku. Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy 


procentowej oraz prezentuje odpowiednio w pozycji należności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu. 


21. W przypadku kosztów Subfunduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu kosztów zmniejszają uprzednio 
utworzoną rezerwę. Preliminarz kosztów zawiera pozycje w wysokości uzasadnionej, ustalone na podstawie stawek okresowych 


odpowiednio do częstotliwości ustalania wartości aktywów netto w dniach wyceny. 


22. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej. 


 


23. W przypadku gdy nabywanie jednostek uczestnictwa realizowane jest poprzez przelew środków z rachunku Funduszu to taki przelew 


środków ujmowany jest w księgach Funduszu jako przelew na subskrypcję. Rozliczenie subskrypcji nastąpi w momencie otrzymania 


potwierdzenia nabycia jednostek uczestnictwa w dniu, za który będzie dokonywana wycena do godziny 24:00. W przypadku zamiany 


jednego typu jednostek uczestnictwa na inny w ramach portfela jednego subfunduszu transakcja zostaje ujęta w księgach w momencie 


otrzymania potwierdzenia zamiany jednostek uczestnictwa za który będzie dokonywana wycena do godziny 24:00. 


24. W przypadku zamiany jednego typu jednostek uczestnictwa na inny w ramach portfela jednego subfunduszu transakcja zostaje ujęta w 


księgach w momencie otrzymania potwierdzenia zamiany jednostek uczestnictwa w bieżącym dniu wyceny do godziny 7:00. 


25. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa znajdujących się w portfelu Funduszu i jednoczesnym braku przepływów gotówki 


ujęcie w księgach Funduszu nastąpi w momencie otrzymania potwierdzenia odkupienia jednostek uczestnictwa w dniu, za który będzie 


dokonywana wycena do godziny 24:00. 


26. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa znajdujących się w portfelu Funduszu i jednoczesnym zaksięgowanym przepływem 


gotówki, ujęcie w księgach Funduszu odkupienia nastąpi w momencie otrzymania potwierdzenia odkupienia jednostek uczestnictwa w 


bieżącym dniu wyceny do godziny 12:00. 


Stosowane najważniejsze zasady wyceny  


1.  Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się w dniu wyceny określonym w Statucie. 


2.  Jako moment wyceny Subfundusz przyjął godzinę 23:30 czasu polskiego, o której pobierane są ostatnie dostępne kursy, pozwalające na 


oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz lokat w danym dniu wyceny. 


3.  Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z 


zastrzeżeniem następujących zasad: 


3.1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: 


3.1.1. Wartość godziwą składników lokat Funduszu notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w oparciu o ostatni 


dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku w dniu wyceny danego składnika lokat z 


Aktywnego Rynku. 


3.1.2. Jeżeli w momencie dokonywania wyceny Aktywny Rynek, na podstawie którego wyceniany jest dany składnik lokat, nie 


prowadzi obrotu, wówczas wyceny danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni kurs zamknięcia ustalony na 


tym Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez Aktywny Rynek wartości 
stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej . 


3.1.3. Jeżeli ostatni dostępny kurs został wyznaczony w oparciu o znacząco niski wolumen obrotów na danym składniku 


Aktywów lub kurs ten pochodzi z dnia wcześniejszego niż ostatni dzień obrotu danym składnikiem na danym Aktywnym 
Rynku, wówczas wycenę danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania 


wyceny kurs ustalony przez Aktywny Rynek, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej oraz z zastrzeżeniem, że gdy 


wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu 
zamknięcia - innej, ustalonej przez Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs 


przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.  


3.1.4. W przypadku, gdy składnik lokat Funduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, wartością 
godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. 


3.2. Składniki lokat nienotowane na aktywnych rynkach: 


3.2.1. Obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne, kwity depozytowe, listy zastawne, weksle – wycenia się w oparciu o wartość 


godziwą składnika lokat, wyznaczoną w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 


procentowej według odpowiedniego wzoru. Dodatkowo, w przypadku papierów stałokuponowych/zerokuponowych 
efektywną stopę procentową wylicza się w momencie zakupu, znając cenę nabycia papieru, a w przypadku papierów 


zmiennokuponowych w momencie zakupu, znając cenę nabycia papieru, oraz każdorazowo, kiedy ustalone zostanie 


oprocentowanie na kolejne okresy odsetkowe. 


3.2.2. Dłużne papiery wartościowe zawierające wbudowane instrumenty pochodne: 


3.2.2.1. W przypadku, gdy wbudowane Instrumenty Pochodne są ściśle powiązane z wycenianym papierem dłużnym, 


wartość tego papieru dłużnego jest wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego papieru dłużnego 
modelu wyceny; zastosowany model wyceny w zależności od charakterystyki wbudowanego Instrumentu 


Pochodnego lub charakterystyki sposobu naliczania oprocentowania uwzględnia w swojej konstrukcji modele 


wyceny poszczególnych wbudowanych Instrumentów Pochodnych; dodatkowo dane wejściowe odpowiednie dla 
danego modelu i uwzględniające jego charakterystykę będą pochodzić z Aktywnego Rynku. 
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3.2.2.2. W przypadku, gdy wbudowane Instrumenty Pochodne nie są ściśle powiązane z wycenianym papierem dłużnym, 


wówczas wartość wycenianego papieru dłużnego będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego 


(bez wbudowanych Instrumentów Pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu efektywnej stopy procentowej 
oraz wartości wbudowanych Instrumentów Pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele właściwe dla 


poszczególnych Instrumentów Pochodnych .  


3.2.3. Akcje: 


3.2.3.1. W przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których można wskazać emitentów o podobnym profilu i 


zakresie działania, których akcje są notowane na Aktywnym Rynku – wycenia się przy wykorzystaniu modeli 


wskaźnikowych odnoszących cenę akcji do poszczególnych wybranych parametrów finansowych działalności 
emitenta (cena/zysk, cena/wartość księgowa itp.) na podstawie ceny ogłaszanej na Aktywnym Rynku dla akcji 


emitentów notowanych na Aktywnym Rynku. 


3.2.3.2. w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których nie można wskazać emitentów o podobnym profilu i 
zakresie działania (których akcje są notowane na Aktywnym Rynku) – wycenia się przy wykorzystaniu modelu 


zdyskontowanych przepływów pieniężnych (discounted cash flows; DCF) zastosowanego do prognozowanych 


wolnych przepływów pieniężnych (free cash flows; FCF) oszacowanych na podstawie sporządzonej analizy 
finansowej, przy uwzględnieniu stopy dyskontowej uwzględniającej stopę wolną od ryzyka oraz premię za ryzyko 


związane z działalnością danego emitenta; analiza finansowa sporządzana jest z częstotliwością nie mniejszą niż 


raz na rok, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych, a jeśli jednostka sporządza sprawozdania częściej - 
na podstawie tych sprawozdań. Wartość godziwa wynikająca z analizy finansowej podlega  na bieżąco korekcie w 


każdym przypadku, w którym Fundusz otrzyma informację dotyczącą istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ 


na wartość godziwą wycenianych akcji. 


3.2.4. Warranty subskrypcyjne, prawa do akcji i prawa poboru – wycenia się w oparciu o modele wyceny tych lokat przy 


zastosowaniu parametrów pobranych z Aktywnego Rynku, przy czym w przypadku gdy akcje emitenta nie są notowane 


na Aktywnym Rynku, cena akcji zastosowana do modelu zostanie wyznaczona zgodnie z postanowieniem pkt 3.1.3 
powyżej. 


3.2.5. Instrumenty pochodne – wycenia się w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu lokaty, przy 


czym parametry wejściowe będą pobierane z aktywnego rynku; a przy czym będą to modele: 


3.2.5.1. w przypadku kontraktów terminowych, transakcji wymiany walut lub stóp procentowych: model 


zdyskontowanych przepływów pieniężnych; 


3.2.5.2. w przypadku opcji: model Blacka-Scholesa; 


3.2.5.3. w przypadku transakcji terminowych (forward), transakcji wymiany walut (currency swap) oraz transakcji 


wymiany płatności odsetkowych (interest rate swap): model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 


3.2.5.4. w przypadku, gdy ze względu na charakter instrumentu pochodnego nie będzie możliwe zastosowanie żadnego z 
powyższych modeli, instrument pochodny będzie wyceniany za pomocą innej powszechnie uznanej metody 


estymacji wartości godziwej, w tym w szczególności zgodnie z kwotowaniem jego wartości podanym przez 


serwis Bloomberg;  


3.2.6. Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły 


uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – wycena odbywa się w 


oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł 
uczestnictwa, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia 


wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa; 


3.2.7. Depozyty – wycenia się w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, przy czym 
kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.  


3.2.8. Wartość godziwa pozostałych składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku może zostać oszacowana przez 


wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile jest możliwe rzetelne oszacowanie przez 
jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem lub poprzez zastosowanie właściwego modelu wyceny 


składnika lokat o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku lub poprzez 


oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji lub poprzez oszacowanie 
na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie papieru wartościowego, w 


szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 


3.2.9. Dopuszcza się wycenę instrumentów finansowych, w tym zagranicznych papierów dłużnych, w oparciu o Bloomberg 


Generic. 


4. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 


5.  Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych mogą być wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku 


regulowanym, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym 


rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim, których nabycie jest dopuszczalne przez 
Subfundusz, których nabycie jest dopuszczalne przez Fundusz. 


6.  Aktywa oraz zobowiązania długoterminowe w walutach obcych wycenia się w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku. 


W przypadku aktywów lub zobowiązań długoterminowych w walutach obcych nienotowanych na rynku aktywnym – w walucie, 
w której papier wartościowy jest denominowany. Aktywa oraz zobowiązania długoterminowe w walutach obcych wykazuje się 


w walucie polskiej po przeliczeniu według ostatniego dostępnego na moment wyceny średniego kursu ustalonego dla danej waluty 


przez Narodowy Bank Polski. 


7.  Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, 


metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania z tytułu zbycia 
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papierów wartościowych przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, 


metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


8.  Środki pieniężne oraz niedenominowane w złotych należności i zobowiązania wykazuje się w walucie, w której są wyrażone, 
w przeliczeniu na walutę polską. 


 


Metoda pomiaru całkowitej ekspozycji 


Towarzystwo oblicza ekspozycję AFI Subfunduszu zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 


alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Ekspozycja AFI Subfunduszu obliczana jest zgodnie z metodą zaangażowania oraz metodą 


brutto w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, 


depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru. 


Dzień wyceny 


Dzień wyceny – dzień wyceny aktywów Subfunduszu i ustalenia wartości aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa 


przypadający w każdym dniu, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 


 


Stosowane w okresie sprawozdawczym zasady rachunkowości 


Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 


1994 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859). 


Wprowadzone zmiany sposobu prezentacji 


a) Zmiany w zakresie metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych 


W okresie sprawozdawczym miała miejsce modyfikacja polityki rachunkowości. Głównymi zmianami były zmiany dotyczące wyceny 


składników lokat, w tym uznanie wykorzystania Bloomberg Generic do wyceny lokat oraz zasad wyboru rynków głównych. Ww. zmiany nie 


miały istotnego wpływu na sytuację majątkową Subfunduszu. 


b) Zmiany w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego 


W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. 
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Nota nr 2 Należności Subfunduszu 


 
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 2018-12-31 2017-12-31 


Należności 69 193 


Z tytułu zbytych lokat - 154 


Z tytułu instrumentów pochodnych - - 


Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - 


Z tytułu dywidend - - 


Z tytułu odsetek - - 


Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - 


Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek - - 


Pozostałe 69 39 


- należności od towarzystwa 69 38 


 


Nota nr 3 Zobowiązania Subfunduszu 


 
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 2018-12-31 2017-12-31 


Zobowiązania 2 917 410 


Z tytułu nabytych aktywów - 52 


Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu/subfunduszu do odkupu - - 


Z tytułu instrumentów pochodnych 4 - 


Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 2 527 185 


Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów 
inwestycyjnych 


205 118 


Z tytułu wypłaty dochodów funduszu/subfunduszu - - 


Z tytułu wypłaty przychodów funduszu/subfunduszu - - 


Z tytułu wyemitowanych obligacji - - 


Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - - 


Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - - 


Z tytułu gwarancji lub poręczeń - - 


Z tytułu rezerw 163 52 


Pozostałe składniki zobowiązań 18 3 


 


Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 


 
  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH 


Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 


w tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 


w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 


w tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 


w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


I. Banki / waluty - 8 197 - 1 021 


DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. - 7 833 - - 


PLN 7 833 7 833 - - 


RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - 364 - 1 021 


EUR 85 364 140 582 


PLN - - 439 439 


 


 
  od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W 


CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ 


Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 


w tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 


w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 


w tys. 


Wartość na 
dzień bilansowy 


w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków 
pieniężnych 


- 7 003 - 1 719 


EUR 135 579 115 487 


PLN 6 424 6 424 1 232 1 232 


 


*) Średni poziom środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym liczony jest na podstawie średniej arytmetycznej stanu na każdy dzień 
okresu sprawozdawczego. 


 


NOTA-4.III EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  


Nie dotyczy 
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Nota nr 5 Ryzyka 


 


  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO WARTOŚCI GODZIWEJ (*) 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Środki pieniężne i ekwiwalenty 8 197 1 021 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 5 535 223 


Dłużne papiery wartościowe 5 535 223 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 5 542 2 407 


Dłużne papiery wartościowe 5 542 2 407 


Suma: 19 274 3 651 


 


*) Za aktywa obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej wynikającym ze zmiany stopy procentowej uznano środki pieniężne, depozyty, 


stało- i zerokuponowe obligacje Skarbu Państwa, komunalne i przedsiębiorstw, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz 


weksle. 


 


  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPŁYWU ŚRODKÓW 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (**) 8 209 537 


Dłużne papiery wartościowe 8 209 537 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (**) 101 084 19 293 


Dłużne papiery wartościowe 97 652 19 278 


Listy zastawne 3 432 15 


Zobowiązania (***) - - 


Suma: 109 293 19 830 


    


**) Jako aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się zmiennokuponowe 


dłużne instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne na stopę procentową, których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia. 


***) Jako zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się instrumenty 


pochodne na stopę procentową, których wycena na dzień bilansowy jest ujemna. 


 


  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-5 RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO NIEDOTRZYMANIA ZOBOWIĄZAŃ 
PRZEZ DRUGĄ STRONĘ TRANSAKCJI 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym w przypadku 
gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy czym nie uwzględnia się 
wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń (****) 


128 636 23 690 


Środki na rachunkach bankowych 8 197 1 021 


Należności 69 193 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 13 744 760 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 106 626 21 716 


Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach 
lokat w podziale na kategorie bilansowe (*****) 


- - 


 


****) Ryzyko kredytowe obejmuje ryzyko niewypełnienia przez kontrahenta zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych 


(obligacji stało-, zmienno- i zerokuponowych, bonów skarbowych, listów zastawnych, certyfikatów depozytowych i weksli), depozytów 


będących składnikami portfela lokat, przechowywanych na rachunkach bankowych środków pieniężnych oraz niewywiązania się 


kontrahenta z zawartych transakcji, w szczególności na niestandaryzowane instrumenty pochodne oraz transakcji typu buy-sell-back. 


*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/u danego emitenta w aktywach ogółem. 


  


  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-5 RYZYKO WALUTOWE 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu/subfunduszu ryzykiem walutowym, 
ze wskazaniem przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w 
poszczególnych kategoriach lokat 


10 354 1 695 


Środki na rachunkach bankowych 364 582 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 5 535   


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 4 451 1 113 


Zobowiązania 4 - 


 


*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka walutowego uznano poziom 10% udziału procentowego danego emitenta w aktywach ogółem.
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Nota nr 6 Instrumenty pochodne 


 
  2018-12-31 


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE 
Typ zajętej 


pozycji 


Rodzaj 
instrumentu 
pochodnego 


Cel otwarcia 
pozycji 


Wartość 
otwartej 
pozycji 


Wartość 
przyszłych 
strumieni 


pieniężnych 


Terminy 
przyszłych 
strumieni 


pieniężnych 


Kwota będąca 
podstawą 
przyszłych 
płatności 


Termin 
zapadalności 
(wygaśnięcia) 
instrumentu 
pochodnego 


Termin 
wykonania 


instrumentu 
pochodnego 


Niewystandaryzowane instrumenty pochodne                   


Forward                   


Forward EUR/PLN, 2019.02.12 (-) Krótka Forward 
ograniczenie 
ryzyka 
walutowego 


-1 - 2019-02-12 


500,000.00 


EUR  po kursie 
walutowym 


4.3076000000 
PLN 


2019-02-12 2019-02-12 


Forward EUR/PLN, 2019.02.12 (-) Krótka Forward 
ograniczenie 
ryzyka 
walutowego 


-3 - 2019-02-12 


1,900,000.00 
EUR  po kursie 


walutowym 
4.3074000000 


PLN 


2019-02-12 2019-02-12 


Suma:                   


 
  2017-12-31 


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE 
Typ zajętej 


pozycji 


Rodzaj 
instrumentu 
pochodnego 


Cel otwarcia 
pozycji 


Wartość 
otwartej 
pozycji 


Wartość 
przyszłych 
strumieni 


pieniężnych 


Terminy 
przyszłych 
strumieni 


pieniężnych 


Kwota będąca 
podstawą 
przyszłych 
płatności 


Termin 
zapadalności 
(wygaśnięcia) 
instrumentu 
pochodnego 


Termin 
wykonania 


instrumentu 
pochodnego 


Niewystandaryzowane instrumenty pochodne                   


Forward                   


Forward EUR/PLN, 2018.01.09 (-) Krótka Forward 
ograniczenie 
ryzyka 
walutowego 


16 - 2018-01-09 


400,000.00 
EUR  po kursie 


walutowym 
4.2131000000 


PLN 


2018-01-09 2018-01-09 


Suma:         -         


 


 


Nota nr 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 


Nie dotyczy  


 


Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 


Nie dotyczy 
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Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe 
 


 
  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU 
Wartość na dzień 


bilansowy w danej walucie 
w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w danej walucie 


w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


I. Aktywa - 173 978 - 33 158 


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 8 197 - 1 021 


EUR 85 364 140 582 


PLN 7 833 7 833 439 439 


2) Należności - 69 - 193 


PLN 69 69 193 193 


3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu - - - - 


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: - 13 744 - 2 001 


EUR 1 287 5 535 - - 


PLN 8 209 8 209 2 001 2 001 


- dłużne papiery wartościowe - 13 744 - 760 


EUR 1 287 5 535 - - 


PLN 8 209 8 209 760 760 


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: - 151 968 - 29 943 


EUR 1 035 4 451 267 1 113 


PLN 147 517 147 517 28 830 28 830 


- dłużne papiery wartościowe - 103 194 - 21 685 


EUR 1 035 4 451 263 1 097 


PLN 98 743 98 743 20 588 20 588 


6) Nieruchomości - - - - 


7) Pozostałe aktywa - - - - 


II. Zobowiązania - 2 917 - 410 


EUR 1 4 - - 


PLN 2 913 2 913 410 410 


 


 
  od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W 
PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 


Dodatnie 
różnice kursowe 
zrealizowane w 


walucie 
sprawozdania w 


tys. 


Dodatnie 
różnice kursowe 
niezrealizowane 


w walucie 
sprawozdania w 


tys. 


Ujemne różnice 
kursowe 


zrealizowane w 
walucie 


sprawozdania w 
tys. 


Ujemne różnice 
kursowe 


niezrealizowane 
w walucie 


sprawozdania w 
tys. 


Dodatnie 
różnice kursowe 
zrealizowane w 


walucie 
sprawozdania w 


tys. 


Dodatnie 
różnice kursowe 
niezrealizowane 


w walucie 
sprawozdania w 


tys. 


Ujemne różnice 
kursowe 


zrealizowane w 
walucie 


sprawozdania w 
tys. 


Ujemne różnice 
kursowe 


niezrealizowane 
w walucie 


sprawozdania w 
tys. 


Dłużne papiery wartościowe - 54 - - - - - -11 


 
  2018-12-31 2017-12-31 


NOTA-9 III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ 
NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 


Kurs w stosunku do zł Waluta Kurs w stosunku do zł Waluta 


EUR 4,3000 EUR 4,1709 EUR 
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Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja 


 


  od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


NOTA-10 I. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z TYTUŁU LOKAT 
Wartość zrealizowanego 
zysku  (straty) ze zbycia 


lokat w tys. 


Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego zysku z 


wyceny aktywów w tys. 


Wartość zrealizowanego 
zysku  (straty) ze zbycia 


lokat w tys. 


Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego zysku z 


wyceny aktywów w tys. 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 38 2 1 4 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 35 323 624 -247 


Nieruchomości - - - - 


Pozostałe - - - - 


Suma: 73 325 625 -243 


 


 


Wypłacone dochody Subfunduszu 


Nie dotyczy 


 


Wypłacone przychody ze zbycia lokat 


Nie dotyczy 
 


Nota nr 11 Koszty Subfunduszu 


 
  od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


NOTA-11 I.  KOSZTY  POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO 
Wartość w okresie sprawozdawczym 


w tys. 
Wartość w okresie sprawozdawczym 


w tys. 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 


Opłaty dla depozytariusza 31 47 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 46 - 


Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - 


Usługi w zakresie rachunkowości 184 118 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu - - 


Usługi prawne - - 


Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 3 - 


Koszty odsetkowe 2 - 


Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Ujemne saldo różnic kursowych - - 


Pozostałe - - 


W tym pozostałe składniki kosztów - - 


Suma: 266 165 


 
  od 2018-01-01 do 2018-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 


NOTA-11 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA 
Wartość w okresie sprawozdawczym 


w tys. 
Wartość w okresie sprawozdawczym 


w tys. 


z tytułu wynagrodzenia stałego 753 87 


z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania - - 


Suma: 753 87 
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Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa 


 
NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 


I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe 171 061 32 748 2 995 


II. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe - - - 


II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy 
ostatnie lata obrotowe 


      


Kategoria A 118,87 116,28 - 


Kategoria BGZ - - 105,69 


Kategoria BGZ OPTIMA - - 105,69 
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INFORMACJA DODATKOWA: 


BGŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ LOKATA KAPITAŁU 


 


 


1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za bieżący 


okres sprawozdawczy: 


Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należało ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 


sprawozdawczy. 


 


2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w jednostkowym sprawozdaniu 


finansowym: 


Nie wystąpiły znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. 


 


3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a 


uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi: 


Nie wystąpiły istotne różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych 


finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi. 


 


4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację 


majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Subfunduszu: 


 


a) Informacja o przypadkach informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 


Nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 


 


b) Informacja o przypadkach zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 


Nie wystąpiły przypadki zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 


 


c) Informacja o przypadkach nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz: 


Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz. 


 


5. Na dzień podpisania jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu nie występuje niepewność co do możliwości 


kontynuowania działalności co najmniej przez najbliższe 12 miesięcy. W związku z tym jednostkowe sprawozdanie finansowe nie 


zawiera związanych z tą kwestią korekt. 


 


6. Inne informacje niż wskazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 


sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian: 


Brak innych informacji niż wskazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 


sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian. 


 


7. Inne informacje 


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości 


transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 


(Dz. Urz. UE 23.12.2015 L 337/1), na dzień bilansowy TFI BGŻ BNP Paribas S.A. działająca jako ZAFI (podmiot zarządzający 


alternatywnym funduszem inwestycyjnym) prezentuje poniżej informacje o transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych 


i o swapach przychodu całkowitego Subfunduszu: 


Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły transakcje finansowe z użyciem papierów wartościowych i swapów 


przychodu całkowitego. 
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Paweł Witkowski 
Kierownik Wydziału Sprawozdawczego Departament Administracji i Wyceny Aktywów 


ProService Finteco Sp. z o.o. 


 
 


 


 
 


Podpisy osób reprezentujących Fundusz: 


 
 


 


 
 


Jarosław Skorulski 
Prezes Zarządu Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A.     
 


 


     
 


 
 


Rafał Lerski 


Członek Zarządu Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A.  
 


 


 
 


Podpisy osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych: 


 


 


 


 
 


Bartłomiej Polewczyk       


Dyrektor Departament Administracji i Wyceny Aktywów       
ProService Finteco Sp. z o.o.      


 


 


Warszawa, dnia 29 marca  2019 roku 
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