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OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA 
 


 
 
 
Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Finansów 


z  24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy 


inwestycyjnych - ING Bank Śląski S.A., jako Depozytariusz dla BNP Paribas Premium 


Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oświadcza, że dane dotyczące stanów 


aktywów, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych 


i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych 


w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu BNP Paribas Aktywnych Strategii 


Dłużnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020, sporządzonego dnia 29 marca  


2021 r., są zgodne ze stanem faktycznym. 
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SPRAWOZDANIE ROCZNE AFI DLA BNP PARIBAS PREMIUM SFIO ZA 2020 ROK | ZAŁĄCZNIK NR 3 


 Strona 1 
 


Opis istotnych zmian wprowadzonych w okresie  


od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. 
Do 


Informacji dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego 
 


BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY OTWARTY 


 


(skrócona nazwa BNP PARIBAS PREMIUM SFIO) 


Pierwszy dokument Informacji dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego BNP Paribas Premium 
SFIO powstał w listopadzie 2016 roku. 
 


W 2020 roku w dokumencie wprowadzono następujące zmiany: 


Data wprowadzenia zmiany Zakres Zmiany 


4 luty 2020 roku W całej treści zastosowano nową nazwę Funduszu BNP Paribas Premium SFIO  


11 luty 2020 roku 
 punkt 2.2 otrzymał nowe brzmienie  
 punkty 2.3 do 2.7 zostały wykreślone 
 punkty 7, 10, 17 otrzymały nowe brzmienie 


 
Zmiany były bardzo istotne dla Uczestników BNP Paribas Premium Specjalistycznego Funduszu 
Inwestycyjnego. 
 
 


Podpisy osób reprezentujących Fundusz: 


 


 


 


 


 


 


Jarosław Skorulski 


Prezes Zarządu  
BNP Paribas Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 


 


 


 


 


 


 


 


Rafał Lerski 


Członek Zarządu 
BNP Paribas Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A 


 
Warszawa, dnia 29 marca 2021 roku 
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		Jarosław Skorulski












 


 


 


 


Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z 


badania rocznego jednostkowego sprawozdania 


finansowego  


Subfunduszu BNP Paribas Aktywnych Strategii 


Dłużnych (do dnia 3 lutego 2020 roku Subfundusz 


Aktywnych Strategii Dłużnych) wydzielonego w 


ramach  


BNP Paribas Premium Specjalistycznego 


Funduszu Inwestycyjnego Otwartego  


(do dnia 3 lutego 2020 roku Spektrum 


Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, a 


do dnia 24 kwietnia 2019 roku  Raiffeisen 


Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 


Parasolowy) 


za rok obrotowy zakończony  


dnia 31 grudnia 2020 roku 
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z 


BADANIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA 


FINANSOWEGO 


Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej BNP Paribas Towarzystwa Funduszy 


Inwestycyjnych S.A. 


 


Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania 


finansowego 


 


Opinia  


Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 


Subfunduszu BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (do dnia 3 lutego 2020 roku 


Subfundusz Aktywnych Strategii Dłużnych) („Subfundusz”) wydzielonego w ramach BNP 


Paribas Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (do dnia 3 lutego 


2020 roku Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, a do dnia 24 kwietnia 


2019 roku Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy) 


(„Fundusz"), które zawiera wprowadzenie do jednostkowego rocznego sprawozdania 


finansowego, zestawienie lokat oraz bilans sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, 


rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy od dnia 1 


stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku, a także noty objaśniające i informację dodatkową 


(„sprawozdanie finansowe"). 


Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:  


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


dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony 


w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 


1994 roku o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości" - Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z 


późn. zm.), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz przyjętymi 


zasadami (polityką) rachunkowości; 


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


statutem Funduszu; 


• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych 


zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. 
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Podstawa opinii  


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 


Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej 


Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów 


badania oraz innych dokumentów (z późn. zm.) („KSB”), a także stosownie do ustawy z dnia 


11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 


(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415). 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 Międzynarodowym Kodeksem etyki 


zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady 


Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA") przyjętym 


uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku 


w sprawie zasad etyki zawodowej 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 IESBA. 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.  


 


Inne sprawy  


Sprawozdanie finansowe Subfunduszu za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zostało 


zbadane przez działającego w imieniu innej firmy audytorskiej biegłego rewidenta, który 


wyraził opinię bez zastrzeżeń na temat tego sprawozdania w dniu 6 kwietnia 2020 roku. 


 


Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa za sprawozdanie 
finansowe 


Zarząd BNP Paribas Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) jest 


odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 


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


majątkowej i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu zgodnie z przepisami Ustawy o 


rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, przyjętymi zasadami 


(polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa i statutem 


Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Towarzystwa 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 Towarzystwa 
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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 są zobowiązani do zapewnienia, aby 


sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 


Członkowie Rady Nadzorczej 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; 


• 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 
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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 Komitetowi Audytu 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 


 


Informacje o przestrzeganiu obowiązujących regulacji ostrożnościowych 


Zarząd Towarzystwa odpowiada za zapewnienie zgodności działania Subfunduszu z 


regulacjami ostrożnościowymi. 


Naszym obowiązkiem jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania czy Subfundusz 


przestrzega obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych 


przepisach. 


Celem badania sprawozdania finansowego nie było wyrażenie opinii na temat przestrzegania 


przez Subfundusz obowiązujących regulacji ostrożnościowych, a zatem nie wyrażamy opinii 


na ten temat.  


W oparciu o przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego informujemy, że nie 


zidentyfikowaliśmy przypadków naruszenia przez Subfundusz w okresie od dnia 1 stycznia 


2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku obowiązujących regulacji ostrożnościowych, 


określonych w odrębnych przepisach, które mogłyby mieć istotny wpływ na sprawozdanie 


finansowe. 
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Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest 


niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Małgorzata Pek-Kocik. 


Działający w imieniu Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, wpisanej 


na listę firm audytorskich pod numerem 186, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał 


sprawozdanie finansowe. 


 


 


Małgorzata Pek-Kocik  


 


 


Kluczowy Biegły Rewident 


 


 


 


Nr 13070  


 


 


 


 


Warszawa, dnia 29 marca 2021 roku 
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BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS 
AKTYWNYCH STRATEGII DŁUŻNYCH 


 


 


 


 
ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 


 
 
 
 


SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKTYWNYCH STRATEGII 


DŁUŻNYCH (do dnia 3.02.2020 r.  


SUBFUNDUSZ AKTYWNYCH STRATEGII DŁUŻNYCH) 


 


WYDZIELONY W RAMACH  
BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 


INWESTYCYJNY OTWARTY                                                                                                                                                       
(do dnia 3.02.2020 r. SPEKTRUM SPECJALISTYCZNY 


FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, a do dnia 
24.04.2019 r. RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 


INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY) 
 
 
 


ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO DNIA 31 
GRUDNIA 2020 ROKU 


 







 
 


BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ BNP 
PARIBAS AKTYWNYCH STRATEGII DŁUŻNYCH 


WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU  


BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 


SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKTYWNYCH STRATEGII DŁUŻNYCH 


 


Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (dalej jako „Subfundusz”) jest subfunduszem 


wydzielonym w ramach funduszu BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 


(dalej jako „Fundusz”). Do dnia 3.02.2020 roku subfundusz działał pod nazwą Spektrum Aktywnych 


Strategii Dłużnych, a do dnia 24.04.2019 roku nazwą Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych. 


Fundusz BNP Paribas Premium SFIO (do dnia 3 lutego 2020 roku pod nazwą Spektrum SFIO) jest 


specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 


− BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (do dnia 3 lutego 2020 roku działającego pod 


nazwą Spektrum Dłużny, a do dnia 24 kwietnia 2019 roku działającego pod nazwą Raiffeisen 


Aktywnego Oszczędzania), 


− BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (do dnia 3 lutego 2020 roku działającego pod 


nazwą Spektrum Globalnych Możliwości, a do dnia 24 kwietnia 2019 roku działającego pod 


nazwą RAIFFEISEN Globalnych Możliwości), 


− BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (do dnia 3 lutego 2020 roku działającego pod nazwą 


Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych, a do dnia 24 kwietnia działającego pod nazwą 


Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych). 


 


Do dnia 23 września 2020 roku w skład Funduszu wchodził Subfundusz BNP Paribas Aktywny w 


likwidacji (do dnia 3 lutego 2020 roku pod nazwą SPEKTRUM Aktywny, a do dnia 24 kwietnia 2019 roku 


działający pod nazwą RAIFFEISEN Aktywnego Inwestowania), którego likwidacja rozpoczęła się w dniu 


24 września 2020 roku. W związku z powyższym, na podstawie paragrafu 36 ustęp 2 pkt.1 


Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 


rachunkowości funduszy inwestycyjnych, sprawozdanie finansowe Funduszu za bieżący okres 


sprawozdawczy nie obejmuje tego subfunduszu. 


 


Fundusz w dniu 11 czerwca 2014 roku został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod 


numerem RFI 990. Fundusz został utworzony na okres nieograniczony 


 


Pierwsza wycena Subfunduszu miała miejsce w dniu 2 lipca 2014 roku. 


 


Fundusz w ramach subfunduszy zbywa jednostki kategorii A, B, C i P, różniące się sposobem pobierania 


opłat manipulacyjnych. 


Jednostki Uczestnictwa kategorii A charakteryzują się tym, że Towarzystwo pobiera opłatę 


manipulacyjną za zbywanie, zamianę i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A. 


Jednostki Uczestnictwa kategorii B charakteryzują się tym, że Towarzystwo pobiera opłatę 


manipulacyjną za zbywanie i zamianę Jednostek Uczestnictwa kategorii B.   


Jednostki Uczestnictwa kategorii C charakteryzują się tym, że Towarzystwo pobiera opłatę 


manipulacyjną z tytułu zamiany i odkupywania Jednostek Uczestnictwa kategorii C. 


Jednostki Uczestnictwa kategorii P charakteryzują się tym, że Towarzystwo pobiera opłatę 


manipulacyjną za zbywanie, Zamianę i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii P. 


 


Na dzień bilansowy Fundusz w ramach Subfunduszy zbywał Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz 


kategorii B. 


 







 
 


BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ BNP 
PARIBAS AKTYWNYCH STRATEGII DŁUŻNYCH 


Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz kategorii B pobiera 


opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 2,50% kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest 


pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. 


Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A pobiera opłatę 


manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 2,50% kwoty wynikającej z pomnożen ia liczby 


odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU. Opłata manipulacyjna jest 


pobierana w dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A.  


Towarzystwo za zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz kategorii B pobiera 


opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 4,00% kwoty wynikającej z pomnożenia liczby 


zamienianych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU. Opłata manipulacyjna, pobierana 


jest w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.  


Za zarządzanie Funduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu 


składające się z części stałej i zmiennej. 


Wynagrodzenie stałe dla każdej kategorii jednostki nie może być wyższe, niż 2,00 % w skali roku od 


średniej rocznej Wartości Aktywów Subfunduszu Netto na daną kategorię w danym roku. 


 


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 


Od dnia 23 marca 2019 roku Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, jest zarządzany 


przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 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 16 692 912,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, 


REGON: 012557199.  


Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, do dnia 22 marca 2019 roku był zarządzany 


przez Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w dniu 04.01.2019 miała miejsce zmiana 


nazwy z Raiffeisen TFI S.A. na Riviera TFI S.A). Połączenie to nastąpiło na podstawie artykułu 492 § 1 


pkt 1 KSH poprzez przeniesienie na Spółkę TFI BGŻ BNP PARIBAS S.A. całego majątku RIVIERA TFI 


S.A. (łączenie się przez przejecie). 


 


Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 


Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą 


w Warszawie, ul. Piękna 18, 00-549 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. 


 


Ograniczenia inwestycyjne 


 


Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów 


Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez 


przedsiębiorstwa, w tym obligacje zamienne na akcje. 


Oprócz powyższego ograniczenia 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 2020 r. poz. 95, z późn. zm.) (dalej jako „Ustawa”). 







 
 


BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ BNP 
PARIBAS AKTYWNYCH STRATEGII DŁUŻNYCH 


Na dzień bilansowy miało miejsce pasywne przekroczenie limitów inwestycyjnych: Udziały Fortenova 


Group to udziały spółki niepublicznej. TFI otrzymało instrumenty w wyniku restrukturyzacji posiadanych 


wcześniej obligacji Agrokor. Obecnie TFI czeka na upublicznienie spółki. Jest utrzymywany stały kontakt 


ze spółką, na wypadek gdyby pojawiła się możliwość wcześniejszego zbycia udziałów.  


 


Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania 


finansowego 


1. Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do 


31 grudnia 2020 roku. Dniem bilansowym jest dzień 31 grudnia 2020 roku. 
 


2. Pandemia Covid-19 i sposoby jej przeciwdziałania miały jednoznacznie negatywny wpływ na 


światową gospodarkę, a panika na rynkach finansowych w marcu 2020 roku doprowadziła do 


znacznego obniżenia wartości aktywów w funduszach zarządzanych przez Towarzystwo. 


Jednocześnie rządy, banki centralne i organizacje międzynarodowe bez zwłoki i z dużą 


determinacją zastosowały bezprecedensowe środki mające na celu zarówno walkę z epidemią jak 


i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom gospodarczym. Niskie oprocentowanie depozytów 


bankowych i rentowności obligacji skarbowych zmusiły inwestorów do poszukiwania nowych miejsc 


do inwestowania, co skutkowało zwiększeniem ich ogólnej tolerancji na ryzyko i spowodowało 


dynamiczne odbicie klas aktywów o podwyższonym poziomie ryzyka. Ta tendencja doprowadziła 


też do szybkiego odbudowania wartości aktywów pod zarządzaniem utraconych podczas marcowej 


paniki i dalszego ich wzrostu w całym okresie pozostałym do końca 2020 roku. Wytworzenie 


skutecznych szczepionek daje nadzieje na powrót gospodarki światowej do normalności już drugiej 


połowie 2021 roku. Mimo więc wciąż dużej ilości nowych zachorowań i kontynuacji obostrzeń 


mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa, w ocenie Zarządu, pandemia 


Covid-19 nie stanowi zagrożenia dla założenia kontynuacji działalności przez Subfundusz. W 


związku z powyższym, jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 


grudnia 2020 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, przy 


założeniu kontynuowania działalności Funduszu oraz Subfunduszy w dającej się przewidzieć 


przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją również 


inne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu oraz 


Subfunduszy. Zarząd nie widzi też zagrożenia w odniesieniu do spełnienia przez Towarzystwo 


przewidzianych przez prawo wymogów kapitałów. 


 


3. 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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  2020-12-31 2019-12-31 


TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 


Wartość wg ceny 
nabycia w tys. 


Wartość wg 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy udział 
w aktywach 


ogółem 


Wartość wg ceny 
nabycia w tys. 


Wartość wg 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy udział 
w aktywach 


ogółem 


Akcje - - - - - - 


Warranty subskrypcyjne - - - - - - 


Prawa do akcji - - - - - - 


Prawa poboru - - - - - - 


Kwity depozytowe - 1 0,01% - - - 


Listy zastawne - - - - - - 


Dłużne papiery wartościowe 13 547 14 006 95,79% 25 404 25 381 94,55% 


Instrumenty pochodne - - - - - - 


Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - - - - - - 


Jednostki uczestnictwa - - - - - - 


Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą 


- - - - - - 


Wierzytelności - - - - - - 


Weksle - - - - - - 


Depozyty - - - - - - 


Waluty - - - - - - 


Nieruchomości - - - - - - 


Statki morskie - - - - - - 


Inne - - - - - - 


Suma: 13 547 14 007 95,80% 25 404 25 381 94,55% 


 


 
Tabela główna Zestawienia lokat może nie uzgadniać się do Bilansu w części Składników lokat notowanych i nienotowanych. Pozycja Instrumenty pochodne w Tabeli głównej Zestawienia lokat 
przedstawia instrumenty pochodne które na dzień bilansowy miały dodatnią lub ujemną wycenę. Instrumenty pochodne które na dzień bilansowy miały ujemną wycenę są w Bilansie ujmowane w 
części Zobowiązania
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
KWITY DEPOZYTOWE 


Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 
Wartość wg ceny 


nabycia w tys. 


Wartość wg 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy udział 
w aktywach 


ogółem 


Aktywny rynek nieregulowany      -   - - - 


Aktywny rynek regulowany      -   - - - 


Nienotowane na aktywnym rynku      18 490   - 1 0,01% 


FORTENOVA GROUP STAK STICHTING () 
Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 18 490 Holandia - 1 0,01% 


Suma:      18 490   - 1 0,01% 


 
 
 
 
 
 


TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 


Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Termin 
wykupu 


Warunki 
oprocentowania 


Wartość 
nominalna 


Liczba 


Wartość 
wg ceny 


nabycia w 
tys. 


Wartość 
wg 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 
w tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


O terminie wykupu do 1 roku               1 615  1 631 1 631 11,15% 


Bony pieniężne                -  - - - 


Bony skarbowe               -  - - - 


Inne               -  - - - 


Obligacje               1 615  1 631 1 631 11,15% 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


              1 615  1 631 1 631 11,15% 


ALIOR BANK S.A. SERIA 
G (PLALIOR00102) 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
ALTERNATYWNY 
GPW 


ALIOR BANK S.A. Polska 2021-03-31 3,76% 1 000 1 185 1 205 1 202 8,22% 


DEVELIA S.A. SERIA 
LCC006100521 
(PLLCCRP00082) 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
ALTERNATYWNY 
GPW 


DEVELIA S.A. Polska 2021-05-10 3,75% 1 000 130 132 130 0,89% 


HB REAVIS FINANCE PL 
2 SP. Z O.O. SERIA A 
(PLHBRVS00011) 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
ALTERNATYWNY 
GPW 


HB REAVIS 
FINANCE PL 2 SP. 
Z O.O. 


Polska 2021-04-16 4,65% 1 000 300 294 299 2,04% 


O terminie wykupu powyżej 1 
roku 


              87 956  11 916 12 375 84,64% 


Bony pieniężne                -  - - - 


Bony skarbowe               -  - - - 


Inne               -  - - - 
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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 
wg ceny 


nabycia w 
tys. 


Wartość 
wg 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 
w tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Obligacje               87 956  11 916 12 375 84,64% 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


              6 348  7 862 8 126 55,57% 


WZ0126 (PL0000108817) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 


TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 


SKARB PAŃSTWA Polska 2026-01-25 0,28% 1 000 250 245 251 1,72% 


WZ1122 (PL0000109377) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 


TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 


SKARB PAŃSTWA Polska 2022-11-25 0,25% 1 000 10 10 10 0,07% 


HB REAVIS FINANCE PL 
2 SP. Z O.O. SERIA B 
(PLHBRVS00029) 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
ALTERNATYWNY 
GPW 


HB REAVIS 
FINANCE PL 2 SP. 
Z O.O. 


Polska 2022-01-05 4,48% 1 000 58 59 60 0,41% 


BANK POLSKA KASA 
OPIEKI S.A. SERIA A 
(PLPEKAO00289) 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
ALTERNATYWNY 
GPW 


BANK PEKAO S.A. Polska 2027-10-29 1,77% 1 000 296 296 296 2,02% 


BANK MILLENNIUM S.A. 
SERIA R (PLBIG0000453) 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
ALTERNATYWNY 
GPW 


BANK 
MILLENNIUM S.A. 


Polska 2027-12-07 2,55% 500 000 2 1 000 993 6,79% 


WZ0528 (PL0000110383) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 


TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 


SKARB PAŃSTWA Polska 2028-05-25 0,25% 1 000 10 10 10 0,07% 


WZ0524 (PL0000110615) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 


TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 


SKARB PAŃSTWA Polska 2024-05-25 0,25% 1 000 1 500 1 494 1 508 10,32% 


ARCHICOM S.A. SERIA 
M3/2018 (PLARHCM00065) 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
ALTERNATYWNY 
GPW 


ARCHICOM S.A. Polska 2022-07-13 3,12% 1 000 200 201 202 1,38% 


GHELAMCO INVEST SP. 
Z O.O. SERIA PK 
(PLGHLMC00370) 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
ALTERNATYWNY 
GPW 


GHELAMCO 
INVEST SP. Z 
O.O. 


Polska 2022-02-28 4,77% 1 000 100 104 102 0,70% 


ENEA S.A. SERIA 
ENEA0624 (PLENEA000096) 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
ALTERNATYWNY 
GPW 


ENEA S.A. Polska 2024-06-26 1,45% 100 000 4 402 401 2,74% 


DS1029 (PL0000111498) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 


TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 


SKARB PAŃSTWA Polska 2029-10-25 2,75% 1 000 2 600 2 725 2 975 20,34% 


WZ1129 (PL0000111928) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 


TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 


SKARB PAŃSTWA Polska 2029-11-25 0,25% 1 000 1 1 1 0,01% 
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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 
wg ceny 


nabycia w 
tys. 


Wartość 
wg 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 
w tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


KRUK S.A. SERIA AH1 
(PLKRK0000564) 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
ALTERNATYWNY 
GPW 


KRUK S.A. Polska 2025-06-28 4,21% 1 000 780 791 794 5,43% 


GHELAMCO INVEST SP. 
Z O.O. SERIA PM 
(PLGHLMC00404) 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
ALTERNATYWNY 


GPW 


GHELAMCO 
INVEST SP. Z 
O.O. 


Polska 2022-07-25 4,53% 1 000 152 157 156 1,06% 


LPP S.A. SERIA A 
(PLLPP0000060) 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
ALTERNATYWNY 
GPW 


LPP S.A. Polska 2024-12-12 1,35% 1 000 200 182 184 1,26% 


LOKUM DEWELOPER 
S.A. SERIA F (PLO212700010) 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
ALTERNATYWNY 
GPW 


LOKUM 
DEWELOPER S.A. 


Polska 2023-06-12 3,70% 1 000 185 185 183 1,25% 


Aktywny rynek regulowany               7 498  3 379 3 392 23,21% 


ECHO INVESTMENT S.A. 
SERIA F (PLECHPS00233) 


Aktywny rynek 
regulowany 


CATALYST – 
RYNEK 
REGULOWANY 
GPW 


ECHO 
INVESTMENT S.A. 


Polska 2022-10-11 3,16% 100 4 600 463 456 3,12% 


BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO SERIA FPC0630 
(PL0000500278) 


Aktywny rynek 
regulowany 


CATALYST – 


RYNEK 
REGULOWANY 
GPW 


BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 


Polska 2030-06-05 2,13% 1 000 2 500 2 521 2 536 17,35% 


BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO SERIA FPC0725 
(PL0000500286) 


Aktywny rynek 
regulowany 


CATALYST – 
RYNEK 
REGULOWANY 
GPW 


BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 


Polska 2025-07-03 1,25% 1 000 398 395 400 2,74% 


Nienotowane na aktywnym 
rynku 


               74 110 675 857 5,86% 


TAURON POLSKA 
ENERGIA S.A. 2.375 2027/07/05 
(XS1577960203) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


Nie dotyczy 
TAURON POLSKA 
ENERGIA S.A. 


Polska 2027-07-05 2,38% 4 615 150 675 733 5,01% 


FORTENOVA GROUP 
TOPCO BV (-) 


Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 


Nie dotyczy 
FORTENOVA 
GROUP TOPCO 
BV 


Holandia 2029-04-01 2,50% 5 73 960 - 124 0,85% 


Suma:                89 571 13 547 14 006 95,79% 
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TABELA DODATKOWA 


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT 
Rodzaj Łączna liczba 


Wartość wg ceny nabycia 
w tys. 


Wartość wg wyceny na 
dzień bilansowy w tys. 


Procentowy udział w 
aktywach ogółem 


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego 


    - - - 


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe 
instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 
lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 


    - - - 


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP     - - - 


Składniki bez gwarancji     - - - 


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do 
OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 


    - - - 


Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa     7 401 7 691 52,62% 


Obligacje   7 269 7 401 7 691 52,62% 


Suma:     7 401 7 691 52,62% 


 
 
 
 


TABELA DODATKOWA 
GRUPY KAPITAŁOWE O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY 


Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 


GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. 1 498 10,24% 


Suma: 1 498 10,24% 
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AKTYWNYCH STRATEGII DŁUŻNYCH 
 


 


BILANS 2020-12-31 2019-12-31 


I. Aktywa 14 621 26 845 


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 614 1 309 


2) Należności - 155 


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


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 13 149 22 404 


- dłużne papiery wartościowe 13 149 22 404 


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 858 2 977 


- dłużne papiery wartościowe 857 2 977 


6) Nieruchomości - - 


7) Pozostałe aktywa - - 


II. Zobowiązania 62 77 


III. Aktywa netto (I - II) 14 559 26 768 


IV. Kapitał funduszu 7 861 19 808 


1) Kapitał wpłacony 412 400 411 948 


2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -404 539 -392 140 


V. Dochody zatrzymane 7 186 7 366 


1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 2 572 3 272 


2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 614 4 094 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -488 -406 


VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 14 559 26 768 


      


Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 132 763,5504 239 758,4936 


A 109 679,9548 207 678,0032 


B 23 083,5956 32 080,4904 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 109,66 111,64 


A 109,60 111,60 


B 109,94 111,94 
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 2020-01-01  
do 2020-12-31 


od 2019-01-01  
do 2019-12-31 


I. Przychody z lokat 676 988 


Dywidendy i inne udziały w zyskach - 35 


Przychody odsetkowe 655 934 


Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Dodatnie saldo różnic kursowych 21 18 


Pozostałe - 1 


II. Koszty funduszu 1 376 901 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa 291 655 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 


Opłaty dla depozytariusza 60 56 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 22 25 


Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - 


Usługi w zakresie rachunkowości 146 147 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - 


Usługi prawne - 15 


Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - 


Koszty odsetkowe 857 3 


Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Ujemne saldo różnic kursowych - - 


Pozostałe - - 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo - - 


IV. Koszty funduszu netto (II-III) 1 376 901 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) -700 87 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 438 -323 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 520 -560 


- z tytułu różnic kursowych 28 -10 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -82 237 


- z tytułu różnic kursowych 17 -10 


VII. Wynik z operacji (V+-VI) -262 -236 


Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa     


A -2,04 -1,06 


B -1,64 -0,50 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-01-01 do 2020-12-31 od 2019-01-01 do 2019-12-31 


I. Zmiana wartości aktywów netto     


1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 


26 768 73 972 


2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy -262 -236 


a) przychody z lokat netto -700 87 


b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 520 -560 


c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -82 237 


3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -262 -236 


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) -11 947 -46 968 


a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu 
zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów 
inwestycyjnych) 


452 1 360 


b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu 
odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów 
inwestycyjnych) 


-12 399 -48 328 


6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) -12 209 -47 204 


7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 14 559 26 768 


8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 19 362 43 522 


II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa     


1. Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym w rozbiciu na 
kategorie 


    


A     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1 081,2634 5 323,2005 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 99 079,3118 398 561,7377 


Saldo zmian -97 998,0484 -393 238,5372 


B     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 2 955,9986 6 877,8103 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 11 952,8934 35 771,1463 


Saldo zmian -8 996,8948 -28 893,3360 


2. Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu w 
rozbiciu na kategorie 


    


A     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 3 705 203,9226 3 704 122,6592 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 3 595 523,9678 3 496 444,6560 


Saldo zmian 109 679,9548 207 678,0032 


B     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 125 653,9438 122 697,9452 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 102 570,3482 90 617,4548 


Saldo zmian 23 083,5956 32 080,4904 


III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa     


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


    


A 111,60 111,73 


B 111,94 112,07 


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


    


A 109,60 111,60 


B 109,94 111,94 


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


    


A -1,79% -0,12% 


B -1,79% -0,12% 


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


        


A 109,47 2020-12-30 110,56 2019-05-16 


B 109,81 2020-12-30 110,90 2019-05-16 


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


        


A 112,74 2020-03-09 111,93 2019-03-01 


B 113,09 2020-03-09 112,27 2019-03-01 


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


        


A 109,60 2020-12-31 111,60 2019-12-31 


B 109,94 2020-12-31 111,94 2019-12-31 


IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości 
aktywów netto, w tym (**): 


7,11% 2,07% 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa 1,50% 1,50% 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 


Opłaty dla depozytariusza 0,31% 0,13% 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,11% 0,06% 


Usługi w zakresie rachunkowości 0,75% 0,34% 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - 
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(*) Dla funduszy rozpoczynających działalność w okresie bieżącym lub porównywalnym pierwszą wartością odniesienia jest wartość 
nominalna. 
 
(**) Dane prezentowane w ujęciu rocznym. 
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NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 
 
 
1) Opis przyjętych zasad rachunkowości. 
 
a) Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym. 
 


1. Przyjęte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowości opierają się na przepisach 


Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2021 poz. 217) oraz 


przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie 


szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249 poz. 1859) oraz 


wszelkich zmianach tych przepisów. 


2. Rokiem obrotowym Subfunduszu jest rok kalendarzowy. 


3. Sprawozdania finansowe Subfunduszu sporządza się dwa razy w roku, jako jednostkowe 


półroczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie finansowe. 


4. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporządza się w języku polskim 


i w walucie polskiej. Informacje zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wykazuje 


się w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz 


liczby jednostek uczestnictwa. 


5. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje: zestawienie lokat, bilans, 


rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, noty objaśniające 


i informację dodatkową. Noty objaśniające zawierające zdarzenia które nie wystąpiły lub 


wyłącznie wartości zerowe zostały pominięte. 


6. Lokaty bankowe środków pieniężnych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 90 dni 


prezentuje się w bilansie w pozycji „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty” w kwocie nominalnej. 


Naliczone na dzień bilansowy odsetki prezentowane są w bilansie w pozycji „Należności”. 


Wszystkie lokaty środków pieniężnych o terminie zapadalności dłuższym niż 90 dni 


prezentowane są w tabeli lokat w pozycji „Depozyty”. 


7. W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu na dzień bilansowy 


przypadający na dzień roboczy wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w podziale 


na kategorie prezentowana jest według klucza podziałowego po wprowadzeniu na dzień 


bilansowy zmian w kapitale wpłaconym i wypłaconym, po zastosowaniu nowej liczby 


jednostek uczestnictwa. W przypadku gdy dzień bilansowy przypada na dzień wolny od 


pracy, do wyniku ujętego na dzień ostatniej w okresie sprawozdawczym wyceny oficjalnej 


doliczony jest wynik zgodny ze stanem na dzień bilansowy i dzielony jest kluczem 


podziałowym zgodnie z wyceną na ten dzień. 


 
b) Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu. 


 


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


dotyczą. 


2. Nabyte składniki lokat Subfunduszu ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny 


nabycia i wycenia zgodnie z obowiązującymi Fundusz regulacjami prawa i zapisami 


statutowymi. 


2.1. Przez cenę nabycia należy rozumieć wartość nabycia składnika aktywów łącznie 
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z poniesionymi opłatami, w szczególności z prowizjami maklerskimi i podatkiem od czynności 


cywilno-prawnych (w przypadku aktywów niepublicznych, gdy PCC płacony jest przez 


Subfundusz), za wyjątkiem opłat należnych Depozytariuszowi i izbom depozytowo-


rozliczeniowym. 


2.2. Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zero.  


2.3. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki 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.  


3. Zysk lub stratę ze zbycia lokat: 


3.1. Wylicza się metodą HIFO „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na 


przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, 


a w przypadku składników wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - 


oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości 


księgowej. 


3.2. W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji uznaje się, że 


wygaśnięciu podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano 


najniższą premię netto. 


3.3. Zysk lub stratę ze zbycia walut wylicza się zgodnie z metodą określoną w pkt. 3.1. 


3.4. Metody HIFO nie stosuje się do papierów wartościowych nabytych z udzielonym przez 


drugą stronę przyrzeczeniem odkupu.  


4. W przypadku gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika 


lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika.  


5. Prawa poboru oraz dywidendy: 


5.1. Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 


rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz 


pierwszy kurs nieuwzględniający wartości tego prawa poboru.   


5.2. Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości równej zero, 


w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 


5.3. Należną dywidendę z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 


rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz 


pierwszy kurs rynkowy nieuwzględniający wartości tego prawa do dywidendy.  


5.4. Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo do 


otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 


rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw.  


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


7. Nabycie albo zbycie składników lokat: 


7.1. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach 


rachunkowych w dacie zawarcia umowy.  


7.2. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po momencie, 


o którym mowa w par. 24 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2007 r. 


w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz składniki, dla 


których we wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzględnia się 
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w najbliższej wycenie aktywów Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiązań.  


8. 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. 


9. Operacje dotyczące Subfunduszu wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski 


nie wylicza kursu, należy określić w relacji do wskazanej przez Subfundusz waluty.  


10. W księgach Subfunduszu ujmowane są wszystkie przychody i koszty związane 


z działalnością Subfunduszu, niezależnie od terminu ich zapłaty. 


11. Zmiany kapitału wpłaconego i wypłaconego: 


11.1. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa 


w określonym dniu wyceny, nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym i wypłaconym, 


związanych z wpłatami i wypłatami, ujmowanymi w dniu zbycia i odkupienia. 


11.2. Dniem wprowadzenia do ksiąg Subfunduszu zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału 


wypłaconego jest dzień zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, przy zastosowaniu 


wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, wyznaczonej zgodnie ze zdaniem 


poprzednim. 


 


 
c) Metody wyceny aktywów oraz zobowiązań Subfunduszu, aktywów netto i wyniku 


z operacji. 


 


1. W każdym Dniu Wyceny Fundusz wycenia aktywa Subfunduszu oraz ustala: Zobowiązania 


Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 


przypadającą na Jednostkę Uczestnictwa oddzielnie dla każdej kategorii jednostki. 


Do wyceny Aktywów Funduszu stosuje się przepisy Ustawy o rachunkowości z dnia 29 


września 1994 roku (Dz. U. z 2021 poz. 217) oraz przepisy Rozporządzenia Ministra 


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


inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249 poz. 1859) oraz wszelkie zmiany tych przepisów. 


2. Wartość aktywów i pasywów Subfunduszu jest ustalana zgodnie z zasadą ostrożnej 


wyceny oraz z uwzględnieniem, przewidzianych prawem, szczególnych zasad wyceny 


aktywów i pasywów funduszy inwestycyjnych. 


3. Dniem Wyceny jest dzień określony w Statucie Funduszu. Wartość Aktywów Funduszu, 


Wartość Aktywów Netto Subfunduszy oraz Wartość Aktywów Netto Subfunduszy 


przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa ustalana jest na każdy Dzień Wyceny 


w następującym po nim dniu roboczym według wartości w Dniu Wyceny. Wycena aktywów 


dokonywana jest w oparciu o ostatnio dostępne kursy z głównego, aktywnego rynku na godz. 


23:30 czasu polskiego w Dniu Wyceny.  


4. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Dzień Wyceny ustala się pomniejszając Wartość 


Aktywów Subfunduszu o jego zobowiązania. 


5. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę uczestnictwa  na Dzień Wyceny jest 


ustalana przez podzielenie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dany Dzień Wyceny 


przez liczbę jednostek uczestnictwa w tym Dniu Wyceny.  
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6. Zasady wyceny lokat na aktywnym rynku i lokat nienotowanych przyjmuje się zgodnie 


z zapisami Statutu Funduszu, przy czym Aktywnym Rynkiem jest rynek spełniający łącznie 


następujące kryteria: 


- Instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne. 


- Zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy (co oznacza, 


że w poprzednim pełnym miesiącu kalendarzowym zawarto na danym rynku przynajmniej 


w jednym dniu transakcje oraz występują co najmniej w 15 dniach oferty kupna lub sprzedaży 


i są publikowane w powszechnie dostępnym serwisie informacyjnym).  


- W przypadku, gdy instrument był notowany po raz pierwszy w bieżącym lub poprzednim 


miesiącu kalendarzowym na podstawie decyzji Zarządzającego lub TFI dany rynek może 


zostać uznany jako aktywny. W przypadku, gdy w poprzednim miesiącu transakcje wystąpiły 


rzadziej niż w czterech dniach Zarządzający lub TFI może uznać dany rynek za nieaktywny 


(ceny z tego rynku są podawane do publicznej wiadomości). 


6.1. Rynek międzybankowy nie jest traktowany jako rynek aktywny. Przyjmuje się, 


że w przypadku bonów skarbowych rynek BondSpot nie jest rynkiem aktywnym, 


6.2. W przypadku, gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym 


Aktywnym Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na ryku głównym. Podstawą wyboru 


rynku głównego dla składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku jest wolumen obrotu 


na danym składniku lokat za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wyboru rynku głównego 


dokonuje się w pierwszym Dniu Wyceny w danym miesiącu kalendarzowym. 


6.3. W przypadku, gdy ceny pozyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 


w szczególności punktem 2 przez Depozytariusza i Księgowość Funduszu, różnią się między 


sobą, wówczas Zarządzający lub TFI, według swojej najlepszej wiedzy dokonuje wyboru 


jednej z powyższych cen. 


7. W przypadku dłużnych papierów wartościowych, listów zastawnych oraz weksli innych niż 


płatnych za okazaniem, których wycena odbywa się  metodą skorygowanej ceny nabycia 


oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej oraz dla których w prospekcie 


emisyjnym (lub innym dokumencie określającym warunki emisji) nie określono okresów 


odsetkowych SCN wyznaczana jest na podstawie przepływów pieniężnych i dat faktycznych 


przepływów. Jeżeli data wykupu lokat przypada na dzień wolny od pracy to za datę przepływu 


do wyliczenia SCN przyjmuje się datę pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy). 


Skutek wyceny tych składników zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych 


lub kosztów odsetkowych Subfunduszu.  


8. W przypadku dłużnych papierów wartościowych, listów zastawnych oraz weksli, dla których 


nie wskazano daty wykupu (np. w przypadku weksli płatnych za okazaniem) lub gdy zgodnie 


z umową lub warunkami emisji dany składnik lokat może zostać wykupiony w dowolnym 


momencie, wówczas nie można wiarygodnie określić daty końcowego przepływu do 


obliczenia ESP za pomocą funkcji XIRR. W takim przypadku, wartość lokat, o których mowa 


powyżej, na dany Dzień Wyceny, równa się wartości nominalnej powiększonej o odsetki 


naliczone w stosunku do nominału. 


9. W przypadku składników lokat kuponowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia 


przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, dla których w prospekcie emisyjnym 







 


BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 
SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKTYWNYCH STRATEGII DŁUŻNYCH 


(lub innym dokumencie określającym warunki emisji) nie zostały określone daty kolejnych 


okresów odsetkowych lub oprocentowanie - w dniu zmiany okresu odsetkowego przyjmuje się 


do określenia wszystkich przyszłych przepływów pieniężnych parametry z aktualnego okresu 


odsetkowego (data początku i końca okresu odsetkowego, oprocentowanie).  Zakłada się że 


datą ostatniego przepływu jest data wykupu. 


10. W przypadku papierów wartościowych wycenianych przy wykorzystaniu skorygowanej 


ceny nabycia, dla których w prospekcie emisyjnym (lub innym dokumencie określającym 


warunki emisji)  wskazano okresy odsetkowe do wyliczenia SCN przyjmuje się, jako daty 


przepływów pieniężnych daty okresów odsetkowych wskazane w tych dokumentach, nawet 


jeśli wypadają w dni wolne od pracy. 


11. Skorygowaną cenę nabycia wylicza się przy użyciu funkcji XNPV, oszacowanej przy 


zastosowaniu efektywnej stopy procentowej obliczonej przy wykorzystaniu funkcji XIRR, 


narzędzi dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. 


12. Wycena papierów wartościowych według skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy 


zastosowaniu efektywnej stopy procentowej następuje od dnia ujęcia w księgach danego 


składnika lokat, przy czym do dnia rozliczenia transakcji nabycia skorygowana cena nabycia 


danego składnika lokat równa się cenie nabycia. 


13. W przypadku dłużnych papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych 


wycenianych w skorygowanej cenie nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy 


procentowej, cena  nabycia i naliczone należności odsetkowe (rozumiane są jako odsetki 


naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej oraz odpisy dyskonta lub premii) 


są przeszacowywane do bieżącej wartości wg średniego kursu  NBP  ogłaszanego dla danej 


waluty przez NBP na dzień wyceny, a wynik ujmowany jest na przychodach / kosztach 


z tytułu różnic kursowych. 


14. W przypadku sprzedaży dłużnych papierów wartościowych należności z tytułu 


przychodów odsetkowych do dnia rozliczenia transakcji sprzedaży ujmuje się  w następujący 


sposób: 


      -  Wartość sprzedanych odsetek na dzień rozliczenia sprzedaży ujmowana jest 


w należnościach ze sprzedaży oraz pomniejsza saldo konta należności z tytułu odsetek.  


      - W okresie pomiędzy datą transakcji sprzedaży a datą rozliczenia przychody odsetkowe 


naliczane są według wartości odsetek z tabel odsetkowych emitenta na dany Dzień Wyceny 


i księgowane na konto należności z tytułu odsetek oraz przychody z tytułu odsetek. 


15. Dla papierów wartościowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia różnica 


pomiędzy skorygowaną ceną nabycia na dzień zawarcia transakcji sprzedaży (bez odsetek), 


a wartością sprzedaży (bez odsetek) ujmowana jest na koncie należności ze sprzedaży oraz 


powyższa wartość  pomniejsza/powiększa konto amortyzacja dyskonta/premii. 


16. Wierzytelności, dla których określono terminy przepływów środków pieniężnych wycenia 


się w skorygowanej cenie nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


W przypadku wierzytelności, dla których nie można wiarygodnie określić przepływy środków 


pieniężnych, wartość lokat, na dany Dzień Wyceny, równa się wartości nominalnej 


powiększonej o odsetki naliczone w stosunku do nominału.  


17. Inne, niż wskazane w powyższych postanowieniach niniejszej polityki rachunkowości, 
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składniki lokat Subfunduszu wycenia się według wartości godziwej wyznaczonej przez: 


oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, 


zastosowanie do wyceny właściwego modelu, bądź wyspecjalizowany i niezależny podmiot 


zewnętrzny. Subfundusz zastosuje metodę wyceny najbardziej adekwatną do danego 


składnika lokat, zgodnie z najlepszą wiedzą Subfunduszu oraz praktyką na rynku 


finansowym. 


18. Metody wyceny wskazane w ppkt. 15 podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem, z tym, 


że podstawowymi metodami wyceny dla poniżej wskazanych składników lokat są:  


18.1. W przypadku warrantów subskrypcyjnych– modele wyceny na podstawie danych 


pochodzących z aktywnego rynku, uwzględniające wycenę odpowiadających im papierów 


wartościowych udziałowych danego emitenta oraz szczegółowe warunki emisji lub 


inkorporowanych praw. 


18.2. W przypadku instrumentów pochodnych: 


– w przypadku kontraktów terminowych typu forward oraz kontraktów terminowej wymiany 


przyszłych płatności typu swap – model zdyskontowanych przepływów pieniężnych w oparciu 


o dane rynkowe pobierane z powszechnie dostępnego serwisu informacyjnego; 


 – jeśli nie ma możliwości uzyskiwania kursów z rynków aktywnych, wykorzystane będą 


powszechnie stosowane metody estymacji, w szczególności dla opcji nienotowanych stosuje 


się sposób estymacji przy wykorzystaniu modelu Blacka-Scholesa. 


18.3. W przypadku depozytów – ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona 


o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


18.4. W przypadku walut nie będących depozytami – ich wartość wyznacza się po 


przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego na Dzień Wyceny 


dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 


18.5. Model Wyceny Praw Poboru – za wartość godziwą prawa poboru uznaje się wartość 


niższą z dwóch (a lub b): 


 
a) W dniu, w którym spółka jest notowana po raz ostatni z prawem poboru, ustalana jest 


graniczna wartość teoretyczna praw poboru wyliczana według wzoru: 


Vt = (a – b) / [1+(n / m)]   wzór (1) 


gdzie : 


Vt – wartość teoretyczna prawa poboru 


a – kurs zamknięcia akcji w ostatnim dniu notowania akcji z prawem poboru 


b – cena emisyjna akcji nowej emisji 


n – liczba akcji z prawem poboru 


m – liczba akcji nowej emisji 


b)  wartość teoretyczną wyznaczoną zgodnie z następującym wzorem: 


Vt = (a – b) / (n / m)  wzór (2) 


gdzie: 


a – kurs zamknięcia akcji z danego dnia 
 


W przypadku, gdy zgodnie z obliczeniami teoretyczna wartość prawa poboru przyjmuje 


wartość ujemną, do wyceny należy przyjąć wartość prawa poboru wynoszącą 0 PLN; 
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i. W przypadku, gdy wielkość emisji określona jest widełkowo, do wyliczenia wartości 
prawa poboru/warrantów uwzględnia się górną granicę wielkości emisji; 


ii. W przypadku, gdy cena akcji nowej emisji określona jest widełkowo, do wyliczenia 
wartości prawa poboru/warrantu uwzględnia się średnią arytmetyczną górnej i dolnej 
granicy ceny; 


iii. W przypadku, gdy cena akcji nowej emisji określona jest z podaniem jednej granicy 
(określona jest jedynie minimalna lub maksymalna cena) do wyceny prawa 
poboru/warrantu uwzględnia się cenę podaną przez emitenta. Po podaniu przez 
emitenta ceny emisyjnej, do publicznej wiadomości, do wyceny prawa poboru 
przyjmuje się cenę emisyjną ustaloną przez emitenta i stosuje się ją od dnia 
ogłoszenia; 


• W przypadku, gdy emitent nie poda ceny emisyjnej, wycena prawa poboru/warrantu 
dokonywana jest w wartości zero. Po podaniu przez emitenta ceny emisyjnej w 
terminie późniejszym, do wyceny prawa poboru przyjmuje się cenę emisyjną ustaloną 
przez emitenta i stosuje się ją od dnia ogłoszenia.: 


Po ostatnim dniu notowania prawa poboru, ale przed jego wykonaniem – wartość ustaloną 


według poniższego wzoru na wartość teoretyczna prawa poboru: 


C – cena rynkowa akcji w danym dniu 


B – cena emisyjna akcji nowej emisji 


L – liczba praw poboru potrzebnych do nabycia akcji nowej emisji 


 


(C – B) / L 


Od pierwszego dnia po ostatnim notowaniu prawa poboru dokonuje się porównania ostatniej 


ceny prawa poboru oraz wartości wyliczonej przy wykorzystaniu powyższego wzoru i w 


danym dniu wyceny stosuje się niższą z tych dwóch wartości. 


18.6. Model Wyceny Praw do Akcji (PDA), Praw do Nowych Emisji (PNE) – za wartość 


godziwą uznaje się wartość ustaloną w oparciu o publicznie ogłoszoną na aktywnym rynku 


cenę akcji nieróżniących się istotnie, o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym 


w szczególności notowanych akcji innych serii. W przypadku pierwszej emisji za wartość 


godziwą prawa do akcji uznaje się wartość ustaloną według ceny emisyjnej zgodnie z zasadą 


ostrożnej wyceny. 


19. Wycena tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania nie 


będących przedmiotem obrotu na aktywnym rynku odbywa się poprzez przyjęcie wartości 


aktywów netto na tytuł uczestnictwa, ogłaszanej przez podmiot dokonujący wyceny aktywów 


takiego Funduszu lub instytucji na dzień poprzedzający Dzień Wyceny, chyba że do godziny 


wskazanej w statucie z której uwzględnia się ostatnie dostępne kursy,  dostępna jest wartość 


nowsza – wówczas według tej wartości. Przy wycenie uwzględniane będą wszelkie istotne 


zmiany wartości godziwej tytułu uczestnictwa od momentu ogłoszenia ich wartości do godziny 


w Dniu Wyceny, o której mowa w Statucie Funduszu. 


20. Ustalanie oraz wycena innych aktywów i ustalanie niektórych zobowiązań. 


20.1. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu 


rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków 


pożyczania maklerskich instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych oraz 


banków powierniczych, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów 


wartościowych.   


20.2. Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych mogą być wszystkie papiery 
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wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, których nabycie jest dopuszczalne przez 


Statut Funduszu.   


20.3. Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu 


rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się według zasad przyjętych dla tych 


papierów wartościowych, określonych w art. 27 ust. 6 i art. 28 ust. 1.  


20.4. Składniki lokat będące przedmiotem krótkiej sprzedaży ujmuje się i wycenia zgodnie 


z zasadami wyceny przyjętymi dla tych składników lokat. W przypadku gdy, występuje kilka 


transakcji kupna zamykających pozycję krótkiej sprzedaży do wyboru paczki stosuje się 


zasadę HIFO (jako pierwsze rozchodowuje się paczki o najwyższym koszcie zakupu). 


Transakcje BSB i SBB nie są stosowane do zmykania lub otwierania pozycji krótkiej 


sprzedaży.  


W przypadku dłużnych papierów wartościowych oraz innych lokat Funduszu o dłużnym 


charakterze nalicza się koszty odsetkowe od dnia następującego po dniu rozliczenia 


transakcji krótkiej sprzedaży do dnia rozliczenia transakcji zakupu zamykającej pozycję 


krótkiej sprzedaży.  W okresie, o którym mowa powyżej odsetki nalicza się zgodnie 


z zasadami stosowanymi do danego składnika lokat w sytuacji gdy nie występuje krótka 


sprzedaż. 


21. Papiery wartościowe nabyte (zbyte) z przyrzeczeniem odkupu.   


21.1. 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.   


21.2. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu 


do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty 


różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży przy zastosowaniu efektywnej stopy 


procentowej.  


21.3. Od dnia zawarcia transakcji do dnia rozliczenia transakcje BSB są wyceniane według 


ceny nabycia, a transakcje SBB według ceny sprzedaży. 


21.4. Pierwsze naliczenie następuje dzień po dniu rozliczenia transakcji BSB/ SBB. 


22. Aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych.   


22.1. Aktywa oraz zobowiązania Subfunduszu denominowane w walutach obcych wycenia 


się lub ustala w walucie, w której są notowane na Aktywnym Rynku, a w przypadku gdy nie 


są notowane na Aktywnym Rynku – w walucie, w której są denominowane.   


22.2. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu, o których mowa w ust. 1, wykazuje się w PLN, po 


przeliczeniu według ostatniego dostępnego w Dniu Wyceny o godzinie 23:30 (zgodnie 


z zapisami Statutu Funduszu) średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy 


Bank Polski.  


22.3. Wartość Aktywów Subfunduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla 


których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do waluty USD, a jeżeli 


nie jest to możliwe – do waluty EUR.   


22.4. Zobowiązania i należności Subfunduszu wynikające z zawartych transakcji kupna lub 


sprzedaży waluty wycenia się od dnia zawarcia transakcji do dnia SPOT według średniego 


kursu NBP dla danej waluty. W przypadku transakcji forward o okresie rozliczenia dłuższym 
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niż SPOT wycenia się zobowiązania i należności Subfunduszu przy wykorzystaniu modelu do 


wyceny transakcji forward. 


23. Przychody z lokat obejmują w szczególności: 


23.1 Dywidendy i inne udziały w zyskach 


- Należną dywidendę z akcji notowanych na aktywnym rynku polskim ujmuje się w dniu, 


w którym na potrzeby wyceny danych akcji, wykorzystywany jest po raz pierwszy kurs 


rynkowy nieuwzględniający wartości tego prawa do dywidendy.  


- Należną dywidendę z akcji zagranicznych notowanych na aktywnych rynkach zagranicznych 


ujmuje się w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji, wykorzystywany jest po raz 


pierwszy kurs rynkowy nieuwzględniający wartości tego prawa do dywidendy (tj. w dniu tzw. 


ex-date). Jeśli nie jest możliwe uzyskanie informacji o kolejnych terminach, związanych 


z należną dywidendą (ex-date, record-date, pay-date) dywidendę ewidencjonuje się w 


księgach rachunkowych w dniu uzyskania dokumentu potwierdzającego istnienie oraz 


wartość tych praw. 


Dywidenda należna/wymagalna wykazywana jest jako składnik odrębny aktywów 


Subfunduszu do dnia wypłaty dywidendy.  


23.2. Przychody odsetkowe 


- odsetki: od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Subfunduszu, od lokat 


terminowych, od nabytych papierów wartościowych z naliczanymi odsetkami, inne odsetki. 


-  odsetki od rachunków pieniężnych nalicza się na każdy dzień od salda rachunku z dnia 


poprzedniego. W ostatnim dniu roboczym danego miesiąca kalendarzowego naliczane 


i wypłacane są odsetki za cały ten miesiąc. Odsetki od lokat na dany Dzień Wyceny wylicza 


się za pomocą efektywnej stopy procentowej. 


-  odpisy dyskonta  


23.3. Dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, 


należności oraz zobowiązań w walutach obcych.  


24. Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności: 


24.1. koszty odsetkowe, 


- Koszty z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wycenianych według 


skorygowanej ceny nabycia (w tym SBB ) 


24.2. koszty limitowane oraz nielimitowane,  


- W przypadku limitowanych kosztów związanych z działalnością Subfunduszu tworzy się 


rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu limitowanych kosztów związanych 


z działalnością Subfunduszu zmniejszają rezerwę. Uzgodnienie przewidywanych 


i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych po otrzymaniu faktur 


zaakceptowanych przez Towarzystwo. Aktualizacja kosztów preliminowanych na podstawie 


założeń budżetowych odbywa się w okresach miesięcznych 


- Rezerwy na koszty z tytułu wynagrodzenia stałego i zmiennego Towarzystwa za 


zarządzanie Subfunduszem są naliczane zgodnie z zasadami określonymi w Statucie 


z uwzględnieniem uchwał zarządu Towarzystwa dotyczących zmian tych zasad. Rezerwę na 


koszty z tytułu wynagrodzenia zmiennego nalicza się na każdą kategorię jednostek 


uczestnictwa danego Subfunduszu oddzielnie.  
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- Pozostałe rezerwy na koszty związane z działalnością Subfunduszu są preliminowane 


zgodnie z zasadami określonymi w Statucie dla poszczególnych pozycji kosztów 


z uwzględnieniem założeń budżetowych, na zasadach określonych w umowach, na 


podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ich ponoszenia. 


- Koszty poniesione ponad limit określony w Statucie Funduszu, lub Uchwale TFI są 


ujmowane w księgach Subfunduszy przy jednoczesnej ewidencji kosztów pokrywanych przez 


TFI. 


- Koszty pokrywane są przez Fundusz w terminach ich wymagalności, zgodnie z warunkami 


zawartymi w umowach. 


- Koszty Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami których obowiązek pokrycia obciąża 


Fundusz w całości dzieli się na poszczególne Subfundusze według udziału wartości aktywów 


netto Subfunduszu w sumie aktywów netto wszystkich Subfunduszy z ostatniego dnia wyceny 


przed dniem ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych Subfunduszu.  


24.3. ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, 


należności i zobowiązań w walutach obcych.  


25. W każdym Dniu Wyceny ustala się wynik finansowy obejmujący: 


- przychody z lokat netto – stanowiący różnicę między przychodami z lokat a kosztami 


Funduszu netto,  


- zrealizowany zysk/stratę ze zbycia lokat,   


- niezrealizowany zysk/stratę z wyceny lokat. 


 


Ustalanie wartości aktywów netto Subfunduszu  


 


1. W Dniu Wyceny aktywa Subfunduszu wycenia się a zobowiązania ustala się według 


stanów odpowiednio aktywów i zobowiązań oraz kursów, cen i wartości określonych 


w Momencie Wyceny z bieżącego Dnia Wyceny. W okresie obejmującym sprawozdanie 


finansowe Moment Wyceny był wyznaczony przez Towarzystwo na godz. 23.30. 


2. Wartość aktywów netto Subfunduszu jest równa wartości wszystkich aktywów 


Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowiązania Subfunduszu 


w Dniu Wyceny. 


3. Wartość aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w dniach, 


w których odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych 


w Warszawie. 


4. Wartość Aktywów Netto  Subfunduszu na Jednostkę uczestnictwa  na Dzień Wyceny jest 


ustalana przez podzielenie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dany Dzień 


Wyceny przez liczbę jednostek uczestnictwa w tym Dniu Wyceny.  


5. Dla poszczególnych kategorii jednostek uczestnictwa, rachunek wyniku, wartość 


aktywów netto oraz wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyznaczana jest 


odrębnie dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa wg klucza podziałowego 


obowiązującego w Dniu Wyceny. 


 


Wzór na klucz podziałowy:  
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Xa - WAN/JU kategorii A na D-1 bez zaokrągleń 


Xc - WAN/JU kategorii C na D-1 bez zaokrągleń 


 


La - Liczba JU kategorii A w dniu D 


Lc - Liczba JU kategorii C w dniu D 
 


Udział w alokacji JU kategorii A = (Xa*La) / [(Xa*La)+(Xc*Lc)] *100 
 
Udział w alokacji JU kategorii C = (Xc*Lc) / [(Xa*La)+(Xc*Lc)] *100 


 


Koszty specyficzne dla danej kategorii jednostek nie podlegają alokacji np. koszty 


wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz ewentualnie inne koszty wykazane w statucie 


Funduszu 


6. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa 


w określonym dniu wyceny, nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym 


i wypłaconym, związanych z wpłatami i wypłatami, ujmowanymi w dniu zbycia 


i odkupienia. 


7. Dniem wprowadzenia do ksiąg Subfunduszu zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału 


wypłaconego jest dzień zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, przy 


zastosowaniu wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, wyznaczonej zgodnie 


ze zdaniem poprzednim. 


8. Subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny po 


cenie równej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu 


wyznaczonej zgodnie z zasadą opisaną, w pkt. 4. 


 


 


2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI 


W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonał zmian stosowanych zasad 


rachunkowości. 
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NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2020-12-31 2019-12-31 


Należności - 155 


Z tytułu zbytych lokat - - 


Z tytułu instrumentów pochodnych - - 


Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych - 4 


Z tytułu dywidend - - 


Z tytułu odsetek - - 


Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - 


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


Pozostałe - 151 


 
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 2020-12-31 2019-12-31 


Zobowiązania 62 77 


Z tytułu nabytych aktywów - - 


Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu 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 


14 11 


Z tytułu wypłaty dochodów funduszu - - 


Z tytułu wypłaty przychodów funduszu - - 


Z tytułu wyemitowanych obligacji - - 


Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - - 


Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - - 


Z tytułu gwarancji lub poręczeń - - 


Z tytułu rezerw 47 64 


Pozostałe składniki zobowiązań 1 1 


 
  2020-12-31 2019-12-31 


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 - 614 - 1 309 


SANTANDER BANK POLSKA S.A. - - - - 


USD - - - - 


ING BANK ŚLĄSKI S.A. - 614 - 1 309 


EUR 4 18 41 173 


GBP 7 36 7 35 


PLN 560 560 1 101 1 101 


USD - - - - 


 
  od 2020-01-01 do 2020-12-31 od 2019-01-01 do 2019-12-31 


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 


- - - - 


EUR 8 35 93 398 


GBP 7 35 5 24 


PLN 861 861 1 706 1 706 


USD - - 61 233 


 
NOTA-4 III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  


Nie dotyczy. 
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  2020-12-31 2019-12-31 


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


Wartość na 
dzień 


bilansowy w 
walucie 


sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach (w 
tys.) ogółem 


Wartość na 
dzień 


bilansowy w 
walucie 


sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach (w 
tys.) ogółem 


Środki pieniężne i ekwiwalenty 614 4,20% 1 309 4,88% 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 5 911 40,43% - - 


Dłużne papiery wartościowe 5 911 40,43% - - 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 857 5,86% 604 2,25% 


Dłużne papiery wartościowe 857 5,86% 604 2,25% 


Suma: 7 382 50,49% 1 913 7,13% 


 
(*) Jako aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej traktuje się środki pieniężne, depozyty oraz 
stało kuponowe i zerokuponowe dłużne instrumenty finansowe. Szczegółowe informacje dotyczące oprocentowania oraz terminów 
wykupu/zapadalności zostały przedstawione w tabelach uzupełniających zestawienia lokat.     


 
  2020-12-31 2019-12-31 


NOTA-5 II. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO 
PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (**) (***) 


Wartość na 
dzień 


bilansowy w 
walucie 


sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach (w 
tys.) ogółem 


Wartość na 
dzień 


bilansowy w 
walucie 


sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach (w 
tys.) ogółem 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 7 238 49,50% 22 404 83,46% 


Dłużne papiery wartościowe 7 238 49,50% 22 404 83,46% 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - 2 373 8,84% 


Dłużne papiery wartościowe - - 2 373 8,84% 


Zobowiązania - - - - 


Suma: 7 238 49,50% 24 777 92,30% 


 
(**) 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. 


 
  2020-12-31 2019-12-31 


NOTA-5 III. RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO 
NIEDOTRZYMANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ DRUGĄ STRONĘ 


TRANSAKCJI 


Wartość na 
dzień 


bilansowy w 
walucie 


sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach (w 
tys.) ogółem 


Wartość na 
dzień 


bilansowy w 
walucie 


sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach (w 
tys.) ogółem 


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


14 620 99,99% 26 845 100,01% 


Środki na rachunkach bankowych 614 4,20% 1 309 4,88% 


Należności - - 155 0,58% 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 13 149 89,93% 22 404 83,46% 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 857 5,86% 2 977 11,09% 


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


7 691 52,62% 17 622 65,64% 


BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 2 936 20,09% - - 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 2 936 20,09% - - 


SKARB PAŃSTWA 4 755 32,53% 17 622 65,64% 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 4 755 32,53% 17 622 65,64% 


 
(****) Za maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym traktuje się poziom 100% wartości bilansowej brutto środków pieniężnych, 
depozytów, należności, dłużnych instrumentów finansowych i niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych których wycena na 
dzień bilansowy jest dodatnia oraz transakcji typu buy-sell-back. 
 
(*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/u 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. 


 
  2020-12-31 2019-12-31 


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 - 14 621 - 26 845 


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 614 - 1 309 


EUR 4 18 41 173 


GBP 7 36 7 35 


PLN 560 560 1 101 1 101 


2) Należności - - - 155 


PLN - - 4 4 


USD - - 40 151 


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


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: - 13 149 - 22 404 


- dłużne papiery wartościowe - 13 149 - 22 404 


PLN 13 149 13 149 22 404 22 404 


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: - 858 - 2 977 


EUR - 1 - - 


- dłużne papiery wartościowe - 857 - 2 977 


EUR 186 857 142 604 


PLN - - 2 373 2 373 


6) Nieruchomości - - - - 


7) Pozostałe aktywa - - - - 


II. Zobowiązania - 62 - 77 


PLN 62 62 77 77 
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  od 2020-01-01 do 2020-12-31 od 2019-01-01 do 2019-12-31 


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


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. 


Akcje - - - - - - - - 


Warranty subskrypcyjne - - - - - - - - 


Prawa do akcji - - - - - - - - 


Prawa poboru - - - - - - - - 


Kwity depozytowe - - - - - - - - 


Listy zastawne - - - - - - - - 


Dłużne papiery wartościowe 28 17 - - - - - 10 


Instrumenty pochodne - - - - - - - - 


Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - - - - - - - - 


Jednostki uczestnictwa - - - - - - - - 


Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - - - 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 


- - - - - - 10 - 


Wierzytelności - - - - - - - - 


Weksle - - - - - - - - 


Depozyty - - - - - - - - 


Waluty - - - - - - - - 


Nieruchomości - - - - - - - - 


Statki morskie - - - - - - - - 


Inne - - - - - - - - 


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


SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
2020-12-31 2019-12-31 


EUR  4,6148 4,2585 


USD  3,7584 3,7977 


GBP  5,1327 4,9971 
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  od 2020-01-01 do 2020-12-31 od 2019-01-01 do 2019-12-31 


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 252 34 246 -149 


Instrumenty pochodne - - 4 - 


Dłużne papiery wartościowe 252 34 167 -149 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą 


- - 75 - 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 268 -116 -806 386 


Kwity depozytowe - 1 - - 


Instrumenty pochodne - - -806 394 


Dłużne papiery wartościowe 268 -117 - -8 


Nieruchomości - - - - 


Pozostałe - - - - 


Suma: 520 -82 -560 237 


 


 
NOTA-10 II.   WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT FUNDUSZU 


Nie dotyczy. 


 


NOTA-10 III.  WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU 


Nie dotyczy. 
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od 2020-01-01 do  


2020-12-31 
od 2019-01-01 do  


2019-12-31 


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 funduszu - - 


Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - 


Usługi w zakresie rachunkowości - - 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - 


Usługi prawne - - 


Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - 


Koszty odsetkowe - - 


Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Ujemne saldo różnic kursowych - - 


Pozostałe - - 


 


 


 


  
od 2020-01-01 do  


2020-12-31 
od 2019-01-01 do  


2019-12-31 


NOTA-11 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA 
Wartość w okresie 


sprawozdawczym w 
tys. 


Wartość w okresie 
sprawozdawczym w 


tys. 


z tytułu wynagrodzenia stałego 291 655 


z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania - - 


Suma: 291 655 


 


 


NOTA-11 III.  KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI 


Nie dotyczy. 


 


 


 


 


 
  2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 


NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH 
UCZESTNICTWA 


Rok bieżący Rok 1 poprzedni Rok 2 poprzedni 


I Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego 14 559 26 768 73 972 


II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek 
uczestnictwa na koniec roku obrotowego 


      


A 109,60 111,60 111,73 


B 109,94 111,94 112,07 
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INFORMACJA DODATKOWA: 


 
BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ OTWARTY SUBFUNDUSZ BNP 
PARIBAS AKTYWNYCH STRATEGII DŁUŻNY 
 
 
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: 
 
W sprawozdaniu rocznym nastąpiła zmiana sposobu liczenia wyniku na jednostkę uczestnictwa 
kategorii A i B. Poniżej zestawienie wyniku na jednostkę uczestnictwa z lat poprzednich liczonych 
poprzednią i nową metodą: 
 
 


  


od 2019-01-01  
do 2019-12-31 


Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa 
Wg obecnej 
metody 


Wg poprzedniej 
metody 


A -1,06  -1,06 


B -0,50  -0,54 


 


 
Wzór zastosowany do wyliczenia obecną metodą:  
Wynik na kat. A = {[(Wynik z operacji + koszty wynagrodzenia dla TFI)*(liczba jednostek uczestnictwa 
kat. A * cena jednostki kat. A / WAN / 1000)] - koszty wynagrodzenia dla TFI dla kat. A} / ilość jednostek 
uczestnictwa dla kat. A. 


Wynik na kat. B = {[(Wynik z operacji + koszty wynagrodzenia dla TFI)*(liczba jednostek uczestnictwa 


kat. B * cena jednostki kat. A / WAN / 1000)] - koszty wynagrodzenia dla TFI dla kat. B} / ilość jednostek 


uczestnictwa dla kat. B. 


 
Wzór zastosowany do wyliczenia poprzednią metodą: 
Wynik na kat. A = [(WAN z daty bilansowej dla kat. A - WAN z poprzedniego okresu dla kat. A) - (Kapitał 
wpłacony i wypłacony z daty bilansowej dla kat. A - Kapitał wpłacony i wypłacony z poprzedniego okresu 
dla kat. A)] / ilość jednostek uczestnictwa dla kat. A. 
Wynik na kat. B = [(WAN z daty bilansowej dla kat. B - WAN z poprzedniego okresu dla kat. B) - (Kapitał 
wpłacony i wypłacony z daty bilansowej dla kat. B - Kapitał wpłacony i wypłacony z poprzedniego okresu 
dla kat. B)] / ilość jednostek uczestnictwa dla kat. B. 
 
Gdzie „WAN” oznacza wartość aktywów netto. 
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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: 
 
BNP Paribas PREMIUM Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zmuszony był zawiesić od dnia 
23 lipca do dnia 29 lipca 2020 roku zbywanie, odkupywanie oraz wycenę jednostek uczestnictwa w 
skutek powództwa wytoczonego przeciwko Funduszowi przez GetBack S.A.  
Fundusz otrzymał w dniu 28 lipca 2020 r. postanowienie o umorzeniu postępowania zabezpieczającego 
w części skierowanej do aktywów Subfunduszy: BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych, BNP 
Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych, BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych. Od dnia 30 lipca 
2020 roku BNP Paribas PREMIUM SFIO wznowiło zbywanie, odkupywanie oraz wycenę jednostek 
uczestnictwa wyżej wymienionych subfunduszy. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego na 
subfunduszu BNP Paribas Aktywny nie wznowiono zbywania, odkupywania oraz wyceny jednostek 
uczestnictwa następujących. 
W dniu 24 września 2020 roku została otwarta likwidacja subfunduszu BNP Paribas Aktywny. 
BNP Paribas TFI S.A. jako zarządzający Funduszem informuje, że roszczenia GetBack S.A. są 
związane z transakcjami przeprowadzanymi w latach 2015-2017, kiedy to Fundusz był zarządzany 
przez inny podmiot. BNP Paribas TFI S.A. nie było uczestnikiem zdarzeń, których dotyczy to 
postępowanie. 
 
c) Informacja o przypadkach nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz: 
Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz. 
 
d) Informacja o przypadkach błędów podstawowych:  
Nie wystąpiły przypadki błędów podstawowych. 
 
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: 
 
Aktualnie stosowana metoda pomiaru całkowitej ekspozycji subfunduszu:  
Do pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu Towarzystwo stosuje metodę zaangażowania  AFI oraz 
metodę brutto. 
Wartość całkowitej ekspozycji na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 100,83% dla metody 
zaangażowania AFI oraz 96,11% dla metody brutto. 
 
W dniu 31.12.2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 
Dostosowanie zasad rachunkowości Funduszu do ww. Rozporządzenia nastąpi do dnia wskazanego w 
przepisach tj. 1 lipca 2021 r. 
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. 
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7. Pozostałe informacje 
 
Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące choroby wywołanej 
nieznanym dotychczas koronawirusem, nazwanym później SARS-CoV-2. W pierwszych miesiącach 
2020 roku wirus rozprzestrzenił się już na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. 
Ogłoszenie w marcu 2020 roku pandemii Covid-19 wywołało panikę na rynkach finansowych. 
Znacznych spadków doświadczyły początkowo właściwie wszystkie klasy aktywów, za wyjątkiem 
obligacji skarbowych emitowanych przez rządy największych i najbardziej stabilnych gospodarek. Ta 
sytuacja miała także wpływ na obniżenie wartości jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez 
Towarzystwo i przełożyła się na działania klientów funduszy inwestycyjnych. Podobnie jak u konkurencji 
w funduszach doszło do wzmożonych umorzeń jednostek uczestnictwa. Efekt spadku rynkowej wartości 
instrumentów i umorzeń znacząco obniżył wartość aktywów zarządzanych przez Towarzystwo. 
Towarzystwo, wspólnie z BNP Paribas Bank Polska SA (głównym dystrybutorem Subfunduszu) podjęło 
intensywne działania mające na celu zapobieganie nieracjonalnym decyzjom inwestycyjnym klientów. 
Pomimo znacznych umorzeń i spadku płynności na rynkach żaden z subfunduszy nie odnotował w tym 
czasie żadnych zagrożeń płynnościowych związanych z realizacją zleceń uczestników subfunduszu. 
W chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego liczba zachorowań na Covid-19 istotnie nie 
maleje. Jednak rządy, banki centralne i organizacje międzynarodowe bez zwłoki i z dużą determinacją 
zastosowały bezprecedensowe środki mające na celu zarówno walkę z epidemią jak i przeciwdziałanie 
jej negatywnym skutkom gospodarczym. Niskie oprocentowanie depozytów bankowych i rentowności 
obligacji skarbowych zmusiły inwestorów do poszukiwania nowych miejsc do inwestowania, co skutkuje 
zwiększeniem ich ogólnej tolerancji na ryzyko i spowodowało dynamiczne odbicie klas aktywów o 
podwyższonym poziomie ryzyka. Ta tendencja doprowadziła też do szybkiego odbudowania wartości 
aktywów pod zarządzaniem utraconych podczas marcowej paniki i dalszego ich wzrostu w całym 
okresie pozostałym do końca 2020 roku. Ponadto, wytworzenie skutecznych szczepionek daje nadzieje 
na powrót gospodarki światowej do normalności już drugiej połowie 2021 roku. 
 
W Tabeli dodatkowej "Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy" ujęte 
zostały transakcje zawarte z ING Bankiem S.A., który stał się Depozytariuszem Funduszu począwszy 
od dnia 09.08.2017”. 
 
8. Informacje dotyczące przejrzystości transakcji finansowych z użyciem papierów 
wartościowych i ponownego wykorzystania zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 
 
Na dzień 31.12.2020 r. Subfundusz nie posiadał w swoim portfelu żadnych z transakcji określonych w 
Rozporządzeniu, czyli transakcji odkupu, udzielanych i zaciąganych pożyczek papierów wartościowych, 
transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż lub sprzedaż-kupno, transakcji z obowiązkiem uzupełnienia 
zabezpieczenia kredytowego oraz transakcji typu SWAP przychodu całkowitego. 
Dane dotyczące rentowności i kosztów dla każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego: nie wystąpiły 
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ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 


 


 


 


SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS OBLIGACJI 


WYSOKODOCHODOWYCH (do dnia 3.02.2020 r.  


SUBFUNDUSZ SPEKTRUM GLOBALNYCH MOŻLIWOŚCI, a 


do dnia 24.04.2019 r. SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH 


MOŻLIWOŚCI) 


 


WYDZIELONY W RAMACH  
BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 


INWESTYCYJNY OTWARTY                                                                                                                                                       
(do dnia 3.02.2020 r. SPEKTRUM SPECJALISTYCZNY 


FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, a do dnia 
24.04.2019 r. RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 


INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY) 
 
 
 


ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO DNIA 31 
GRUDNIA 2020 ROKU 
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WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU  


BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 


SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS FUNDUSZY OBLIGACJI WYSOKODOCHODOWYCH 


 


Subfundusz BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych (dalej jako „Subfundusz”) jest 


subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz 


Inwestycyjny Otwarty (dalej jako „Fundusz”). Do dnia 3.02.2020 roku subfundusz działał pod nazwą 


Spektrum Globalnych Możliwości, a do dnia 24.04.2019 roku nazwą Raiffeisen Globalnych Możliwości. 


Fundusz BNP Paribas Premium SFIO (do dnia 3 lutego 2020 roku pod nazwą Spektrum SFIO) jest 


specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 


− BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (do dnia 3 lutego 2020 roku działającego pod 


nazwą Spektrum Dłużny, a do dnia 24 kwietnia 2019 roku działającego pod nazwą Raiffeisen 


Aktywnego Oszczędzania), 


− BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (do dnia 3 lutego 2020 roku działającego pod 


nazwą Spektrum Globalnych Możliwości, a do dnia 24 kwietnia 2019 roku działającego pod 


nazwą RAIFFEISEN Globalnych Możliwości), 


− BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (do dnia 3 lutego 2020 roku działającego pod nazwą 


Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych, a do dnia 24 kwietnia działającego pod nazwą 


Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych). 


 


Do dnia 23 września 2020 roku w skład Funduszu wchodził Subfundusz BNP Paribas Aktywny w 


likwidacji (do dnia 3 lutego 2020 roku pod nazwą SPEKTRUM Aktywny, a do dnia 24 kwietnia 2019 roku 


działający pod nazwą RAIFFEISEN Aktywnego Inwestowania), którego likwidacja rozpoczęła się w dniu 


24 września 2020 roku. W związku z powyższym, na podstawie paragrafu 36 ustęp 2 pkt.1 


Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 


rachunkowości funduszy inwestycyjnych, sprawozdanie finansowe Funduszu za bieżący okres 


sprawozdawczy nie obejmuje tego subfunduszu. 


 


Fundusz w dniu 11 czerwca 2014 roku został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod 


numerem RFI 990. Fundusz został utworzony na okres nieograniczony 


 


Pierwsza wycena Subfunduszu miała miejsce w dniu 2 lipca 2014 roku. 


 


Fundusz w ramach subfunduszy zbywa jednostki kategorii A, B, C i P, różniące się sposobem pobierania 


opłat manipulacyjnych. 


Jednostki Uczestnictwa kategorii A charakteryzują się tym, że Towarzystwo pobiera opłatę 


manipulacyjną za zbywanie, zamianę i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A. 


Jednostki Uczestnictwa kategorii B charakteryzują się tym, że Towarzystwo pobiera opłatę 


manipulacyjną za zbywanie i zamianę Jednostek Uczestnictwa kategorii B.   


Jednostki Uczestnictwa kategorii C charakteryzują się tym, że Towarzystwo pobiera opłatę 


manipulacyjną z tytułu zamiany i odkupywania Jednostek Uczestnictwa kategorii C. 


Jednostki Uczestnictwa kategorii P charakteryzują się tym, że Towarzystwo pobiera opłatę 


manipulacyjną za zbywanie, Zamianę i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii P. 


 


Na dzień bilansowy Fundusz w ramach Subfunduszy zbywał Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz 


kategorii B. 
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Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz kategorii B pobiera 


opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 3,00% kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest 


pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. 


Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A pobiera opłatę 


manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 3,00% kwoty wynikającej z pomnożenia liczby 


odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU. Opłata manipulacyjna jest 


pobierana w dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A.  


Towarzystwo za zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz kategorii B pobiera 


opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 4,00% kwoty wynikającej z pomnożenia liczby 


zamienianych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU. Opłata manipulacyjna, pobierana 


jest w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.  


Za zarządzanie Funduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu 


składające się z części stałej i zmiennej. 


Wynagrodzenie stałe dla każdej kategorii jednostki nie może być wyższe, niż 3,00 % w skali roku od 


średniej rocznej Wartości Aktywów Subfunduszu Netto na daną kategorię w danym roku. 


 


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 


Od dnia 23 marca 2019 roku Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, jest zarządzany 


przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 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 16 692 912,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, 


REGON: 012557199.  


Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, do dnia 22 marca 2019 roku był zarządzany 


przez Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w dniu 04.01.2019 miała miejsce zmiana 


nazwy z Raiffeisen TFI S.A. na Riviera TFI S.A). Połączenie to nastąpiło na podstawie artykułu 492 § 1 


pkt 1 KSH poprzez przeniesienie na Spółkę TFI BGŻ BNP PARIBAS S.A. całego majątku RIVIERA TFI 


S.A. (łączenie się przez przejecie). 


 


Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 


Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą 


w Warszawie, ul. Piękna 18, 00-549 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. 


3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu jako subfunduszu absolutnej stopy zwrotu 


poprzez inwestowanie w klasy aktywów, które w ramach danej fazy cyklu koniunkturalnego 


powinny cechować się pozytywną dynamiką cen, przy jednoczesnej rygorystycznej kontroli ryzyka 


utraty kapitału i ryzyka ograniczonej płynności. 


 


Ograniczenia inwestycyjne 


 


Fundusz może inwestować do 100% Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe 


i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz do 100% Aktywów Subfunduszu w instrumenty udziałowe tj.: 







 
 


BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ BNP 
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akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze takie jak w szczególności: prawa poboru, 


prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, których bazą są akcje (lub inne prawa 


majątkowe inkorporujące prawa z akcji), obligacje zamienne na akcje, a także inne zbywalne papiery 


wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.  


Fundusz może także inwestować do 100% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych 


funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły 


uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 


wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. 


 


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 2020 r. poz. 95, z późn. zm.) (dalej jako „Ustawa”). 


Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania 


finansowego 


1. Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do 


31 grudnia 2020 roku. Dniem bilansowym jest dzień 31 grudnia 2020 roku. 
 


2. Pandemia Covid-19 i sposoby jej przeciwdziałania miały jednoznacznie negatywny wpływ na 


światową gospodarkę, a panika na rynkach finansowych w marcu 2020 roku doprowadziła do 


znacznego obniżenia wartości aktywów w funduszach zarządzanych przez Towarzystwo. 


Jednocześnie rządy, banki centralne i organizacje międzynarodowe bez zwłoki i z dużą 


determinacją zastosowały bezprecedensowe środki mające na celu zarówno walkę z epidemią jak 


i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom gospodarczym. Niskie oprocentowanie depozytów 


bankowych i rentowności obligacji skarbowych zmusiły inwestorów do poszukiwania nowych miejsc 


do inwestowania, co skutkowało zwiększeniem ich ogólnej tolerancji na ryzyko i spowodowało 


dynamiczne odbicie klas aktywów o podwyższonym poziomie ryzyka. Ta tendencja doprowadziła 


też do szybkiego odbudowania wartości aktywów pod zarządzaniem utraconych podczas marcowej 


paniki i dalszego ich wzrostu w całym okresie pozostałym do końca 2020 roku. Wytworzenie 


skutecznych szczepionek daje nadzieje na powrót gospodarki światowej do normalności już drugiej 


połowie 2021 roku. Mimo więc wciąż dużej ilości nowych zachorowań i kontynuacji obostrzeń 


mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa, w ocenie Zarządu, pandemia 


Covid-19 nie stanowi zagrożenia dla założenia kontynuacji działalności przez Subfundusz. W 


związku z powyższym, jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 


grudnia 2020 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, przy 


założeniu kontynuowania działalności Funduszu oraz Subfunduszy w dającej się przewidzieć 


przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją również 


inne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu oraz 


Subfunduszy. Zarząd nie widzi też zagrożenia w odniesieniu do spełnienia przez Towarzystwo 


przewidzianych przez prawo wymogów kapitałów. 


 


3. 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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  2020-12-31 2019-12-31 


TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 


Wartość wg ceny 
nabycia w tys. 


Wartość wg 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy udział 
w aktywach 


ogółem 


Wartość wg ceny 
nabycia w tys. 


Wartość wg 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy udział 
w aktywach 


ogółem 


Akcje - - - 4 060 4 028 26,38% 


Warranty subskrypcyjne - - - - - - 


Prawa do akcji - - - - - - 


Prawa poboru - - - - - - 


Kwity depozytowe - - - - - - 


Listy zastawne - - - - - - 


Dłużne papiery wartościowe 1 239 1 235 10,55% 4 020 4 016 26,31% 


Instrumenty pochodne - -313 -2,67% - - - 


Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - - - - - - 


Jednostki uczestnictwa - - - - - - 


Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą 


9 099 9 475 80,93% 4 121 4 490 29,41% 


Wierzytelności - - - - - - 


Weksle - - - - - - 


Depozyty - - - - - - 


Waluty - - - - - - 


Nieruchomości - - - - - - 


Statki morskie - - - - - - 


Inne - - - - - - 


Suma: 10 338 10 397 88,81% 12 201 12 534 82,10% 


 


 
Tabela główna Zestawienia lokat może nie uzgadniać się do Bilansu w części Składników lokat notowanych i nienotowanych. Pozycja Instrumenty pochodne w Tabeli głównej Zestawienia lokat 
przedstawia instrumenty pochodne które na dzień bilansowy miały dodatnią lub ujemną wycenę. Instrumenty pochodne które na dzień bilansowy miały ujemną wycenę są w Bilansie ujmowane w 
części Zobowiązania
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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 
wg ceny 


nabycia w 
tys. 


Wartość 
wg wyceny 


na dzień 
bilansowy 


w tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


O terminie wykupu do 1 roku                178 290 292 2,49% 


Bony pieniężne                  - - - 


Bony skarbowe                 - - - 


Inne                 - - - 


Obligacje                178 290 292 2,49% 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


               178 290 292 2,49% 


ARCTIC PAPER S.A. 
SERIA A (PLARTPR00038) 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
ALTERNATYWNY 
GPW 


ARCTIC PAPER 
S.A. 


Polska 2021-08-31 2,92% 585 120 70 71 0,60% 


HB REAVIS FINANCE PL 
2 SP. Z O.O. SERIA A 
(PLHBRVS00011) 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
ALTERNATYWNY 
GPW 


HB REAVIS 
FINANCE PL 2 
SP. Z O.O. 


Polska 2021-04-16 4,65% 1 000 30 28 30 0,25% 


MARVIPOL 
DEVELOPMENT S.A. SERIA T 
(PLMRVPL00156) 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
ALTERNATYWNY 
GPW 


MARVIPOL 
DEVELOPMENT 
S.A. 


Polska 2021-08-04 3,77% 10 000 18 182 181 1,55% 


LOKUM DEWELOPER 
S.A. SERIA E (PLLKMDW00080) 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
ALTERNATYWNY 
GPW 


LOKUM 
DEWELOPER 
S.A. 


Polska 2021-06-18 3,35% 1 000 10 10 10 0,09% 


O terminie wykupu powyżej 1 
roku 


               5035 949 943 8,06% 


Bony pieniężne                  - - - 


Bony skarbowe                 - - - 


Inne                 - - - 


Obligacje                5035 949 943 8,06% 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


               483 487 489 4,18% 


WZ0124 (PL0000107454) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 


TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 


SKARB 
PAŃSTWA 


Polska 2024-01-25 0,28% 1 000 1 1 1 0,01% 


WZ0126 (PL0000108817) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 


TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 


SKARB 
PAŃSTWA 


Polska 2026-01-25 0,28% 1 000 1 1 1 0,01% 


WZ0528 (PL0000110383) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 


TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 


SKARB 
PAŃSTWA 


Polska 2028-05-25 0,25% 1 000 21 21 21 0,18% 


WZ0524 (PL0000110615) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 


TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 


SKARB 
PAŃSTWA 


Polska 2024-05-25 0,25% 1 000 80 80 81 0,69% 
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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 
wg ceny 


nabycia w 
tys. 


Wartość 
wg wyceny 


na dzień 
bilansowy 


w tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


ARCHICOM S.A. SERIA 
M3/2018 (PLARHCM00065) 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
ALTERNATYWNY 
GPW 


ARCHICOM 
S.A. 


Polska 2022-07-13 3,12% 1 000 150 151 151 1,29% 


WZ1129 (PL0000111928) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 


TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 


SKARB 
PAŃSTWA 


Polska 2029-11-25 0,25% 1 000 1 1 1 0,01% 


DEVELIA S.A. SERIA 
LCC010050622 
(PLLCCRP00124) 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
ALTERNATYWNY 
GPW 


DEVELIA S.A. Polska 2022-06-05 3,45% 1 000 100 102 101 0,86% 


GHELAMCO INVEST SP. 
Z O.O. SERIA PN 
(PLGHLMC00412) 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
ALTERNATYWNY 
GPW 


GHELAMCO 
INVEST SP. Z 
O.O. 


Polska 2022-08-05 4,52% 1 000 129 130 132 1,13% 


Aktywny rynek regulowany                4552 462 454 3,88% 


KRUK S.A. SERIA AJ1 
(PLKRK0000572) 


Aktywny rynek 
regulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
REGULOWANY 
GPW 


KRUK S.A. Polska 2024-09-02 3,72% 100 3 308 336 330 2,82% 


KRUK S.A. SERIA AG2 
(PLKRK0000549) 


Aktywny rynek 
regulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
REGULOWANY 


GPW 


KRUK S.A. Polska 2024-02-06 3,72% 100 1 244 126 124 1,06% 


Suma:                5213 1 239 1 235 10,55% 


 
 


TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
INSTRUMENTY POCHODNE 


Rodzaj rynku Nazwa rynku 
Emitent 


(wystawca) 


Kraj siedziby 
emitenta 


(wystawcy) 


Instrument 
bazowy 


Liczba 
Wartość wg 


ceny nabycia w 
tys. 


Wartość wg 
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 


            - -313 -2,67% 


Aktywny rynek regulowany             - - - 


Aktywny rynek nieregulowany             - - - 


Nienotowane na aktywnym rynku             - -313 -2,67% 


Kontrakt Forward Waluta PLN FWD 
EUR/PLN  2021-01-21 (-)  (Krótka) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy MBANK S.A. Polska Waluta: EUR 830 000 - -138 -1,18% 


Kontrakt Forward Waluta PLN FWD 
USD/PLN  2021-01-22 (-)  (Krótka) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy MBANK S.A. Polska Waluta: USD 1 340 000 - -175 -1,49% 


Suma:            2 170 000 - -313 -2,67% 
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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 wg ceny 
nabycia w tys. 


Wartość wg 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach ogółem 


Aktywny rynek nieregulowany           - - - 


Aktywny rynek regulowany           9 099 9 475 80,93% 


ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING 
MARKETS BOND UCITS ETF ETF 
(IE00B2NPKV68) 


Aktywny rynek 
regulowany 


LONDON STOCK 
EXCHANGE 


ISHARES J.P. 
MORGAN USD 
EMERGING 
MARKETS BOND 
UCITS ETF 


Irlandia 2 244 935 976 8,33% 


ISHARES EURO HIGH YIELD 
CORPORATE BOND UCITS ETF ETF 
(IE00B66F4759) 


Aktywny rynek 
regulowany 


LONDON STOCK 
EXCHANGE 


ISHARES EURO 
HIGH YIELD 
CORPORATE 
BOND UCITS ETF 


Irlandia 4 228 1 906 2 004 17,12% 


VANGUARD USD EMERGING MARKETS 
GOVERNMENT BOND UCITS ETF ETF 
(IE00BGYWCB81) 


Aktywny rynek 
regulowany 


LONDON STOCK 
EXCHANGE 


VANGUARD USD 
EMERGING 
MARKETS 
GOVERNMENT 
BOND UCITS ETF 


Irlandia 9 545 2 072 2 083 17,79% 


PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORP 
BOND INDEX UCITS ETF ETF 
(IE00BF8HV600) 


Aktywny rynek 
regulowany 


BORSA ITALIANA 
S.P.A. 
ELECTRONIC 
SHARE MARKET 


PIMCO SHORT-
TERM HIGH 
YIELD CORP 
BOND INDEX 
UCITS ETF 


Irlandia 5 700 2 060 2 207 18,85% 


XTRACKERS II USD EMERGING 
MARKETS BOND UCITS ETF ETF 
(LU0677077884) 


Aktywny rynek 
regulowany 


XETRA 


XTRACKERS II 
USD EMERGING 
MARKETS BOND 
UCITS ETF 


Luksemburg 37 350 2 126 2 205 18,84% 


Nienotowane na aktywnym rynku           - - - 


Suma:          59 067 9 099 9 475 80,93% 
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TABELA DODATKOWA 


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT 
Rodzaj Łączna liczba 


Wartość wg ceny nabycia 
w tys. 


Wartość wg wyceny na 
dzień bilansowy w tys. 


Procentowy udział w 
aktywach ogółem 


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego 


    - - - 


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe 
instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 
lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 


    - - - 


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP     - - - 


Składniki bez gwarancji     - - - 


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do 
OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 


    - - - 


Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa     104 105 0,90% 


Obligacje   104 104 105 0,90% 


Suma:   104  104 105 0,90% 
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BILANS 2020-12-31 2019-12-31 


I. Aktywa 11 708 15 267 


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 913 1 514 


2) Należności 85 1 219 


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


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 10 710 12 534 


- dłużne papiery wartościowe 1 235 4 016 


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


- dłużne papiery wartościowe - - 


6) Nieruchomości - - 


7) Pozostałe aktywa - - 


II. Zobowiązania 364 62 


III. Aktywa netto (I - II) 11 344 15 205 


IV. Kapitał funduszu 16 618 21 103 


1) Kapitał wpłacony 318 529 317 855 


2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -301 911 -296 752 


V. Dochody zatrzymane -5 331 -6 232 


1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 482 -3 521 


2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 849 -2 711 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 57 334 


VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 11 344 15 205 


      


Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 107 040,2016 152 184,6005 


A 102 546,2409 147 611,4182 


B 4 493,9607 4 573,1823 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 105,98 99,91 


A 105,93 99,88 


B 106,95 100,84 


 







 


BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS 
OBLIGACJI WYSOKODOCHODOWYCH 


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 2020-01-01  
do 2020-12-31 


od 2019-01-01  
do 2019-12-31 


I. Przychody z lokat 376 505 


Dywidendy i inne udziały w zyskach 248 389 


Przychody odsetkowe 128 115 


Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Dodatnie saldo różnic kursowych - - 


Pozostałe - 1 


II. Koszty funduszu 454 811 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa 186 573 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 


Opłaty dla depozytariusza 71 65 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 22 22 


Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - 


Usługi w zakresie rachunkowości 138 133 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - 


Usługi prawne - 15 


Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - 


Koszty odsetkowe 6 - 


Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Ujemne saldo różnic kursowych 31 3 


Pozostałe - - 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 117 - 


IV. Koszty funduszu netto (II-III) 337 811 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) 39 -306 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 585 2 521 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 862 -1 154 


- z tytułu różnic kursowych 108 - 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -277 3 675 


- z tytułu różnic kursowych 56 -27 


VII. Wynik z operacji (V+-VI) 624 2 215 


Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa     


A 5,81 14,66 


B 6,20 11,12 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-01-01 do 2020-12-31 od 2019-01-01 do 2019-12-31 


I. Zmiana wartości aktywów netto     


1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 


15 205 29 956 


2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy 624 2 215 


a) przychody z lokat netto 39 -306 


b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 862 -1 154 


c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -277 3 675 


3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 624 2 215 


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) -4 485 -16 966 


a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu 
zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów 
inwestycyjnych) 


674 578 


b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu 
odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów 
inwestycyjnych) 


-5 159 -17 544 


6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) -3 861 -14 751 


7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 11 344 15 205 


8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 12 342 22 895 


II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa     


1. Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym w rozbiciu na 
kategorie 


    


A     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 5 678,8549 5 078,9585 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 50 744,0322 183 902,3332 


Saldo zmian -45 065,1773 -178 823,3747 


B     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 986,8403 1 029,6018 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 1 066,0719 2 480,6022 


Saldo zmian -79,2216 -1 451,0004 


2. Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu w 
rozbiciu na kategorie 


    


A     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 2 999 060,1072 2 993 381,2523 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 2 896 513,8663 2 845 769,8341 


Saldo zmian 102 546,2409 147 611,4182 


B     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 14 960,4831 13 973,6428 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 10 466,5224 9 400,4505 


Saldo zmian 4 493,9607 4 573,1823 


III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa     


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


    


A 99,88 90,09 


B 100,84 90,95 


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


    


A 105,93 99,88 


B 106,95 100,84 


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


    


A 6,06% 10,87% 


B 6,06% 10,87% 


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


        


A 89,62 2020-03-19 90,22 2019-01-03 


B 90,48 2020-03-19 91,09 2019-01-03 


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


        


A 105,93 2020-12-31 100,36 2019-12-27 


B 106,95 2020-12-31 101,33 2019-12-27 


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


        


A 105,93 2020-12-31 99,88 2019-12-31 


B 106,95 2020-12-31 100,84 2019-12-31 


IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości 
aktywów netto, w tym (**): 


3,68% 3,54% 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa 1,51% 2,50% 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 


Opłaty dla depozytariusza 0,58% 0,28% 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,18% 0,10% 


Usługi w zakresie rachunkowości 1,12% 0,58% 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - 


(*) Dla funduszy rozpoczynających działalność w okresie bieżącym lub porównywalnym pierwszą wartością odniesienia jest wartość 
nominalna. 
(**) Dane prezentowane w ujęciu rocznym. 
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NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 
 
 
1) Opis przyjętych zasad rachunkowości. 
 
a) Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym. 
 


1. Przyjęte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowości opierają się na przepisach Ustawy 


o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2021 poz. 217) oraz przepisach 


Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 


rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249 poz. 1859) oraz wszelkich zmianach 


tych przepisów. 


2. Rokiem obrotowym Subfunduszu jest rok kalendarzowy. 


3. Sprawozdania finansowe Subfunduszu sporządza się dwa razy w roku, jako jednostkowe 


półroczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie finansowe. 


4. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporządza się w języku polskim 


i w walucie polskiej. Informacje zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wykazuje 


się w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz 


liczby jednostek uczestnictwa. 


5. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje: zestawienie lokat, bilans, 


rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, noty objaśniające 


i informację dodatkową. Noty objaśniające zawierające zdarzenia które nie wystąpiły lub 


wyłącznie wartości zerowe zostały pominięte. 


6. Lokaty bankowe środków pieniężnych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 90 dni 


prezentuje się w bilansie w pozycji „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty” w kwocie nominalnej. 


Naliczone na dzień bilansowy odsetki prezentowane są w bilansie w pozycji „Należności”. 


Wszystkie lokaty środków pieniężnych o terminie zapadalności dłuższym niż 90 dni 


prezentowane są w tabeli lokat w pozycji „Depozyty”. 


7. W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu na dzień bilansowy przypadający 


na dzień roboczy wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w podziale na kategorie 


prezentowana jest według klucza podziałowego po wprowadzeniu na dzień bilansowy zmian w 


kapitale wpłaconym i wypłaconym, po zastosowaniu nowej liczby jednostek uczestnictwa. W 


przypadku gdy dzień bilansowy przypada na dzień wolny od pracy, do wyniku ujętego na dzień 


ostatniej w okresie sprawozdawczym wyceny oficjalnej doliczony jest wynik zgodny ze stanem 


na dzień bilansowy i dzielony jest kluczem podziałowym zgodnie z wyceną na ten dzień. 


 


 
b) Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu. 


 


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


dotyczą. 


2. Nabyte składniki lokat Subfunduszu ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny 


nabycia i wycenia zgodnie z obowiązującymi Fundusz regulacjami prawa i zapisami 


statutowymi. 


2.1. Przez cenę nabycia należy rozumieć wartość nabycia składnika aktywów łącznie 
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z poniesionymi opłatami, w szczególności z prowizjami maklerskimi i podatkiem od czynności 


cywilno-prawnych (w przypadku aktywów niepublicznych, gdy PCC płacony jest przez 


Subfundusz), za wyjątkiem opłat należnych Depozytariuszowi i izbom depozytowo-


rozliczeniowym. 


2.2. Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zero.  


2.3. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki 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.  


3. Zysk lub stratę ze zbycia lokat: 


3.1. Wylicza się metodą HIFO „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na 


przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, 


a w przypadku składników wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - 


oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości 


księgowej. 


3.2. W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji uznaje się, że 


wygaśnięciu podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano 


najniższą premię netto. 


3.3. Zysk lub stratę ze zbycia walut wylicza się zgodnie z metodą określoną w pkt. 3.1. 


3.4. Metody HIFO nie stosuje się do papierów wartościowych nabytych z udzielonym przez 


drugą stronę przyrzeczeniem odkupu.  


4. W przypadku gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika 


lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika.  


5. Prawa poboru oraz dywidendy: 


5.1. Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 


rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz 


pierwszy kurs nieuwzględniający wartości tego prawa poboru.   


5.2. Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości równej zero, 


w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 


5.3. Należną dywidendę z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 


rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz 


pierwszy kurs rynkowy nieuwzględniający wartości tego prawa do dywidendy.  


5.4. Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo do 


otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 


rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw.  


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


7. Nabycie albo zbycie składników lokat: 


7.1. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach 


rachunkowych w dacie zawarcia umowy.  


7.2. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po momencie, 


o którym mowa w par. 24 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2007 r. 


w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz składniki, dla 


których we wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzględnia się 
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w najbliższej wycenie aktywów Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiązań.  


8. 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. 


9. Operacje dotyczące Subfunduszu wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski 


nie wylicza kursu, należy określić w relacji do wskazanej przez Subfundusz waluty.  


10. W księgach Subfunduszu ujmowane są wszystkie przychody i koszty związane 


z działalnością Subfunduszu, niezależnie od terminu ich zapłaty. 


11. Zmiany kapitału wpłaconego i wypłaconego: 


11.1. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa 


w określonym dniu wyceny, nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym i wypłaconym, 


związanych z wpłatami i wypłatami, ujmowanymi w dniu zbycia i odkupienia. 


11.2. Dniem wprowadzenia do ksiąg Subfunduszu zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału 


wypłaconego jest dzień zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, przy zastosowaniu 


wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, wyznaczonej zgodnie ze zdaniem 


poprzednim. 


 
c) Metody wyceny aktywów oraz zobowiązań Subfunduszu, aktywów netto i wyniku 


z operacji. 


 


1. W każdym Dniu Wyceny Fundusz wycenia aktywa Subfunduszu oraz ustala: Zobowiązania 


Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 


przypadającą na Jednostkę Uczestnictwa oddzielnie dla każdej kategorii jednostki. 


Do wyceny Aktywów Funduszu stosuje się przepisy Ustawy o rachunkowości z dnia 29 


września 1994 roku (Dz. U. z 2021 poz. 217) oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów 


z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy 


inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249 poz. 1859) oraz wszelkie zmiany tych przepisów. 


2. Wartość aktywów i pasywów Subfunduszu jest ustalana zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny 


oraz z uwzględnieniem, przewidzianych prawem, szczególnych zasad wyceny aktywów i 


pasywów funduszy inwestycyjnych. 


3. Dniem Wyceny jest dzień określony w Statucie Funduszu. Wartość Aktywów Funduszu, 


Wartość Aktywów Netto Subfunduszy oraz Wartość Aktywów Netto Subfunduszy przypadająca 


na Jednostkę Uczestnictwa ustalana jest na każdy Dzień Wyceny 


w następującym po nim dniu roboczym według wartości w Dniu Wyceny. Wycena aktywów 


dokonywana jest w oparciu o ostatnio dostępne kursy z głównego, aktywnego rynku na godz. 


23:30 czasu polskiego w Dniu Wyceny.  


4. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Dzień Wyceny ustala się pomniejszając Wartość 


Aktywów Subfunduszu o jego zobowiązania. 


5. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę uczestnictwa  na Dzień Wyceny jest 


ustalana przez podzielenie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dany Dzień Wyceny przez 


liczbę jednostek uczestnictwa w tym Dniu Wyceny.  


6. Zasady wyceny lokat na aktywnym rynku i lokat nienotowanych przyjmuje się zgodnie 


z zapisami Statutu Funduszu, przy czym Aktywnym Rynkiem jest rynek spełniający łącznie 
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następujące kryteria: 


- Instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne. 


- Zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy (co oznacza, 


że w poprzednim pełnym miesiącu kalendarzowym zawarto na danym rynku przynajmniej 


w jednym dniu transakcje oraz występują co najmniej w 15 dniach oferty kupna lub sprzedaży 


i są publikowane w powszechnie dostępnym serwisie informacyjnym).  


- W przypadku, gdy instrument był notowany po raz pierwszy w bieżącym lub poprzednim 


miesiącu kalendarzowym na podstawie decyzji Zarządzającego lub TFI dany rynek może 


zostać uznany jako aktywny. W przypadku, gdy w poprzednim miesiącu transakcje wystąpiły 


rzadziej niż w czterech dniach Zarządzający lub TFI może uznać dany rynek za nieaktywny 


(ceny z tego rynku są podawane do publicznej wiadomości). 


6.1. Rynek międzybankowy nie jest traktowany jako rynek aktywny. Przyjmuje się, 


że w przypadku bonów skarbowych rynek BondSpot nie jest rynkiem aktywnym, 


6.2. W przypadku, gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym 


Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na ryku głównym. Podstawą wyboru rynku 


głównego dla składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku jest wolumen obrotu na danym 


składniku lokat za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wyboru rynku głównego dokonuje się w 


pierwszym Dniu Wyceny w danym miesiącu kalendarzowym. 


6.3. W przypadku, gdy ceny pozyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 


w szczególności punktem 2 przez Depozytariusza i Księgowość Funduszu, różnią się między 


sobą, wówczas Zarządzający lub TFI, według swojej najlepszej wiedzy dokonuje wyboru jednej 


z powyższych cen. 


7. W przypadku dłużnych papierów wartościowych, listów zastawnych oraz weksli innych niż 


płatnych za okazaniem, których wycena odbywa się  metodą skorygowanej ceny nabycia 


oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej oraz dla których w prospekcie 


emisyjnym (lub innym dokumencie określającym warunki emisji) nie określono okresów 


odsetkowych SCN wyznaczana jest na podstawie przepływów pieniężnych i dat faktycznych 


przepływów. Jeżeli data wykupu lokat przypada na dzień wolny od pracy to za datę przepływu 


do wyliczenia SCN przyjmuje się datę pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy). 


Skutek wyceny tych składników zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych 


lub kosztów odsetkowych Subfunduszu.  


8. W przypadku dłużnych papierów wartościowych, listów zastawnych oraz weksli, dla których 


nie wskazano daty wykupu (np. w przypadku weksli płatnych za okazaniem) lub gdy zgodnie z 


umową lub warunkami emisji dany składnik lokat może zostać wykupiony w dowolnym 


momencie, wówczas nie można wiarygodnie określić daty końcowego przepływu do obliczenia 


ESP za pomocą funkcji XIRR. W takim przypadku, wartość lokat, o których mowa powyżej, na 


dany Dzień Wyceny, równa się wartości nominalnej powiększonej o odsetki naliczone w 


stosunku do nominału. 


9. W przypadku składników lokat kuponowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia przy 


zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, dla których w prospekcie emisyjnym 


(lub innym dokumencie określającym warunki emisji) nie zostały określone daty kolejnych 


okresów odsetkowych lub oprocentowanie - w dniu zmiany okresu odsetkowego przyjmuje się 
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do określenia wszystkich przyszłych przepływów pieniężnych parametry z aktualnego okresu 


odsetkowego (data początku i końca okresu odsetkowego, oprocentowanie).  Zakłada się że 


datą ostatniego przepływu jest data wykupu. 


10. W przypadku papierów wartościowych wycenianych przy wykorzystaniu skorygowanej ceny 


nabycia, dla których w prospekcie emisyjnym (lub innym dokumencie określającym warunki 


emisji)  wskazano okresy odsetkowe do wyliczenia SCN przyjmuje się, jako daty przepływów 


pieniężnych daty okresów odsetkowych wskazane w tych dokumentach, nawet jeśli wypadają 


w dni wolne od pracy. 


11. Skorygowaną cenę nabycia wylicza się przy użyciu funkcji XNPV, oszacowanej przy 


zastosowaniu efektywnej stopy procentowej obliczonej przy wykorzystaniu funkcji XIRR, 


narzędzi dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. 


12. Wycena papierów wartościowych według skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy 


zastosowaniu efektywnej stopy procentowej następuje od dnia ujęcia w księgach danego 


składnika lokat, przy czym do dnia rozliczenia transakcji nabycia skorygowana cena nabycia 


danego składnika lokat równa się cenie nabycia. 


13. W przypadku dłużnych papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych 


wycenianych w skorygowanej cenie nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, 


cena  nabycia i naliczone należności odsetkowe (rozumiane są jako odsetki naliczone przy 


zastosowaniu efektywnej stopy procentowej oraz odpisy dyskonta lub premii) są 


przeszacowywane do bieżącej wartości wg średniego kursu  NBP  ogłaszanego dla danej 


waluty przez NBP na dzień wyceny, a wynik ujmowany jest na przychodach / kosztach 


z tytułu różnic kursowych. 


14. W przypadku sprzedaży dłużnych papierów wartościowych należności z tytułu przychodów 


odsetkowych do dnia rozliczenia transakcji sprzedaży ujmuje się  w następujący sposób: 


      -  Wartość sprzedanych odsetek na dzień rozliczenia sprzedaży ujmowana jest 


w należnościach ze sprzedaży oraz pomniejsza saldo konta należności z tytułu odsetek.  


      - W okresie pomiędzy datą transakcji sprzedaży a datą rozliczenia przychody odsetkowe 


naliczane są według wartości odsetek z tabel odsetkowych emitenta na dany Dzień Wyceny 


i księgowane na konto należności z tytułu odsetek oraz przychody z tytułu odsetek. 


15. Dla papierów wartościowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia różnica pomiędzy 


skorygowaną ceną nabycia na dzień zawarcia transakcji sprzedaży (bez odsetek), a wartością 


sprzedaży (bez odsetek) ujmowana jest na koncie należności ze sprzedaży oraz powyższa 


wartość  pomniejsza/powiększa konto amortyzacja dyskonta/premii. 


16. Wierzytelności, dla których określono terminy przepływów środków pieniężnych wycenia 


się w skorygowanej cenie nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


W przypadku wierzytelności, dla których nie można wiarygodnie określić przepływy środków 


pieniężnych, wartość lokat, na dany Dzień Wyceny, równa się wartości nominalnej 


powiększonej o odsetki naliczone w stosunku do nominału.  


17. Inne, niż wskazane w powyższych postanowieniach niniejszej polityki rachunkowości, 


składniki lokat Subfunduszu wycenia się według wartości godziwej wyznaczonej przez: 


oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, 


zastosowanie do wyceny właściwego modelu, bądź wyspecjalizowany i niezależny podmiot 
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zewnętrzny. Subfundusz zastosuje metodę wyceny najbardziej adekwatną do danego 


składnika lokat, zgodnie z najlepszą wiedzą Subfunduszu oraz praktyką na rynku finansowym. 


18. Metody wyceny wskazane w ppkt. 15 podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem, z tym, że 


podstawowymi metodami wyceny dla poniżej wskazanych składników lokat są:  


18.1. W przypadku warrantów subskrypcyjnych– modele wyceny na podstawie danych 


pochodzących z aktywnego rynku, uwzględniające wycenę odpowiadających im papierów 


wartościowych udziałowych danego emitenta oraz szczegółowe warunki emisji lub 


inkorporowanych praw. 


18.2. W przypadku instrumentów pochodnych: 


– w przypadku kontraktów terminowych typu forward oraz kontraktów terminowej wymiany 


przyszłych płatności typu swap – model zdyskontowanych przepływów pieniężnych w oparciu 


o dane rynkowe pobierane z powszechnie dostępnego serwisu informacyjnego; 


 – jeśli nie ma możliwości uzyskiwania kursów z rynków aktywnych, wykorzystane będą 


powszechnie stosowane metody estymacji, w szczególności dla opcji nienotowanych stosuje 


się sposób estymacji przy wykorzystaniu modelu Blacka-Scholesa. 


18.3. W przypadku depozytów – ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona 


o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


18.4. W przypadku walut nie będących depozytami – ich wartość wyznacza się po przeliczeniu 


według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego na Dzień Wyceny dla danej waluty 


przez Narodowy Bank Polski. 


18.5. Model Wyceny Praw Poboru – za wartość godziwą prawa poboru uznaje się wartość 


niższą z dwóch (a lub b): 


 
a) W dniu, w którym spółka jest notowana po raz ostatni z prawem poboru, ustalana jest 


graniczna wartość teoretyczna praw poboru wyliczana według wzoru: 


Vt = (a – b) / [1+(n / m)]   wzór (1) 


gdzie : 


Vt – wartość teoretyczna prawa poboru 


a – kurs zamknięcia akcji w ostatnim dniu notowania akcji z prawem poboru 


b – cena emisyjna akcji nowej emisji 


n – liczba akcji z prawem poboru 


m – liczba akcji nowej emisji 


b)  wartość teoretyczną wyznaczoną zgodnie z następującym wzorem: 


Vt = (a – b) / (n / m)  wzór (2) 


gdzie: 


a – kurs zamknięcia akcji z danego dnia 
 


W przypadku, gdy zgodnie z obliczeniami teoretyczna wartość prawa poboru przyjmuje wartość 


ujemną, do wyceny należy przyjąć wartość prawa poboru wynoszącą 0 PLN; 


i. W przypadku, gdy wielkość emisji określona jest widełkowo, do wyliczenia wartości 
prawa poboru/warrantów uwzględnia się górną granicę wielkości emisji; 
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ii. W przypadku, gdy cena akcji nowej emisji określona jest widełkowo, do wyliczenia 
wartości prawa poboru/warrantu uwzględnia się średnią arytmetyczną górnej i dolnej 
granicy ceny; 


iii. W przypadku, gdy cena akcji nowej emisji określona jest z podaniem jednej granicy 
(określona jest jedynie minimalna lub maksymalna cena) do wyceny prawa 
poboru/warrantu uwzględnia się cenę podaną przez emitenta. Po podaniu przez 
emitenta ceny emisyjnej, do publicznej wiadomości, do wyceny prawa poboru 
przyjmuje się cenę emisyjną ustaloną przez emitenta i stosuje się ją od dnia 
ogłoszenia; 


• W przypadku, gdy emitent nie poda ceny emisyjnej, wycena prawa poboru/warrantu 
dokonywana jest w wartości zero. Po podaniu przez emitenta ceny emisyjnej w terminie 
późniejszym, do wyceny prawa poboru przyjmuje się cenę emisyjną ustaloną przez 
emitenta i stosuje się ją od dnia ogłoszenia.: 


Po ostatnim dniu notowania prawa poboru, ale przed jego wykonaniem – wartość ustaloną 


według poniższego wzoru na wartość teoretyczna prawa poboru: 


C – cena rynkowa akcji w danym dniu 


B – cena emisyjna akcji nowej emisji 


L – liczba praw poboru potrzebnych do nabycia akcji nowej emisji 


 


(C – B) / L 


Od pierwszego dnia po ostatnim notowaniu prawa poboru dokonuje się porównania ostatniej 


ceny prawa poboru oraz wartości wyliczonej przy wykorzystaniu powyższego wzoru i w danym 


dniu wyceny stosuje się niższą z tych dwóch wartości. 


18.6. Model Wyceny Praw do Akcji (PDA), Praw do Nowych Emisji (PNE) – za wartość godziwą 


uznaje się wartość ustaloną w oparciu o publicznie ogłoszoną na aktywnym rynku cenę akcji 


nieróżniących się istotnie, o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym 


w szczególności notowanych akcji innych serii. W przypadku pierwszej emisji za wartość 


godziwą prawa do akcji uznaje się wartość ustaloną według ceny emisyjnej zgodnie z zasadą 


ostrożnej wyceny. 


19. Wycena tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania nie 


będących przedmiotem obrotu na aktywnym rynku odbywa się poprzez przyjęcie wartości 


aktywów netto na tytuł uczestnictwa, ogłaszanej przez podmiot dokonujący wyceny aktywów 


takiego Funduszu lub instytucji na dzień poprzedzający Dzień Wyceny, chyba że do godziny 


wskazanej w statucie z której uwzględnia się ostatnie dostępne kursy,  dostępna jest wartość 


nowsza – wówczas według tej wartości. Przy wycenie uwzględniane będą wszelkie istotne 


zmiany wartości godziwej tytułu uczestnictwa od momentu ogłoszenia ich wartości do godziny 


w Dniu Wyceny, o której mowa w Statucie Funduszu. 


20. Ustalanie oraz wycena innych aktywów i ustalanie niektórych zobowiązań. 


20.1. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu 


rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków 


pożyczania maklerskich instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych oraz 


banków powierniczych, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 


  


20.2. Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych mogą być wszystkie papiery wartościowe 


dopuszczone do publicznego obrotu, których nabycie jest dopuszczalne przez Statut 


Funduszu.   
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20.3. Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu 


rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się według zasad przyjętych dla tych papierów 


wartościowych, określonych w art. 27 ust. 6 i art. 28 ust. 1.  


20.4. Składniki lokat będące przedmiotem krótkiej sprzedaży ujmuje się i wycenia zgodnie 


z zasadami wyceny przyjętymi dla tych składników lokat. W przypadku gdy, występuje kilka 


transakcji kupna zamykających pozycję krótkiej sprzedaży do wyboru paczki stosuje się zasadę 


HIFO (jako pierwsze rozchodowuje się paczki o najwyższym koszcie zakupu). Transakcje BSB 


i SBB nie są stosowane do zmykania lub otwierania pozycji krótkiej sprzedaży.  


W przypadku dłużnych papierów wartościowych oraz innych lokat Funduszu o dłużnym 


charakterze nalicza się koszty odsetkowe od dnia następującego po dniu rozliczenia transakcji 


krótkiej sprzedaży do dnia rozliczenia transakcji zakupu zamykającej pozycję krótkiej 


sprzedaży.  W okresie, o którym mowa powyżej odsetki nalicza się zgodnie 


z zasadami stosowanymi do danego składnika lokat w sytuacji gdy nie występuje krótka 


sprzedaż. 


21. Papiery wartościowe nabyte (zbyte) z przyrzeczeniem odkupu.   


21.1. 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.   


21.2. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu 


do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty 


różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży przy zastosowaniu efektywnej stopy 


procentowej.  


21.3. Od dnia zawarcia transakcji do dnia rozliczenia transakcje BSB są wyceniane według 


ceny nabycia, a transakcje SBB według ceny sprzedaży. 


21.4. Pierwsze naliczenie następuje dzień po dniu rozliczenia transakcji BSB/ SBB. 


22. Aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych.   


22.1. Aktywa oraz zobowiązania Subfunduszu denominowane w walutach obcych wycenia się 


lub ustala w walucie, w której są notowane na Aktywnym Rynku, a w przypadku gdy nie są 


notowane na Aktywnym Rynku – w walucie, w której są denominowane.   


22.2. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu, o których mowa w ust. 1, wykazuje się w PLN, po 


przeliczeniu według ostatniego dostępnego w Dniu Wyceny o godzinie 23:30 (zgodnie 


z zapisami Statutu Funduszu) średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy 


Bank Polski.  


22.3. Wartość Aktywów Subfunduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla 


których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do waluty USD, a jeżeli 


nie jest to możliwe – do waluty EUR.   


22.4. Zobowiązania i należności Subfunduszu wynikające z zawartych transakcji kupna lub 


sprzedaży waluty wycenia się od dnia zawarcia transakcji do dnia SPOT według średniego 


kursu NBP dla danej waluty. W przypadku transakcji forward o okresie rozliczenia dłuższym niż 


SPOT wycenia się zobowiązania i należności Subfunduszu przy wykorzystaniu modelu do 


wyceny transakcji forward. 


23. Przychody z lokat obejmują w szczególności: 







 


BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 
SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS FUNFU\DUSZY OBLIGACJI WYSOKODOCHODOWYCH 


 


23.1 Dywidendy i inne udziały w zyskach 


- Należną dywidendę z akcji notowanych na aktywnym rynku polskim ujmuje się w dniu, 


w którym na potrzeby wyceny danych akcji, wykorzystywany jest po raz pierwszy kurs rynkowy 


nieuwzględniający wartości tego prawa do dywidendy.  


- Należną dywidendę z akcji zagranicznych notowanych na aktywnych rynkach zagranicznych 


ujmuje się w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji, wykorzystywany jest po raz 


pierwszy kurs rynkowy nieuwzględniający wartości tego prawa do dywidendy (tj. w dniu tzw. 


ex-date). Jeśli nie jest możliwe uzyskanie informacji o kolejnych terminach, związanych 


z należną dywidendą (ex-date, record-date, pay-date) dywidendę ewidencjonuje się w księgach 


rachunkowych w dniu uzyskania dokumentu potwierdzającego istnienie oraz wartość tych 


praw. 


Dywidenda należna/wymagalna wykazywana jest jako składnik odrębny aktywów Subfunduszu 


do dnia wypłaty dywidendy.  


23.2. Przychody odsetkowe 


- odsetki: od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Subfunduszu, od lokat 


terminowych, od nabytych papierów wartościowych z naliczanymi odsetkami, inne odsetki. 


-  odsetki od rachunków pieniężnych nalicza się na każdy dzień od salda rachunku z dnia 


poprzedniego. W ostatnim dniu roboczym danego miesiąca kalendarzowego naliczane 


i wypłacane są odsetki za cały ten miesiąc. Odsetki od lokat na dany Dzień Wyceny wylicza się 


za pomocą efektywnej stopy procentowej. 


-  odpisy dyskonta  


23.3. Dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, 


należności oraz zobowiązań w walutach obcych.  


24. Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności: 


24.1. koszty odsetkowe, 


- Koszty z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wycenianych według 


skorygowanej ceny nabycia (w tym SBB ) 


24.2. koszty limitowane oraz nielimitowane,  


- W przypadku limitowanych kosztów związanych z działalnością Subfunduszu tworzy się 


rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu limitowanych kosztów związanych 


z działalnością Subfunduszu zmniejszają rezerwę. Uzgodnienie przewidywanych 


i rzeczywistych kosztów następuje w okresach miesięcznych po otrzymaniu faktur 


zaakceptowanych przez Towarzystwo. Aktualizacja kosztów preliminowanych na podstawie 


założeń budżetowych odbywa się w okresach miesięcznych 


- Rezerwy na koszty z tytułu wynagrodzenia stałego i zmiennego Towarzystwa za zarządzanie 


Subfunduszem są naliczane zgodnie z zasadami określonymi w Statucie 


z uwzględnieniem uchwał zarządu Towarzystwa dotyczących zmian tych zasad. Rezerwę na 


koszty z tytułu wynagrodzenia zmiennego nalicza się na każdą kategorię jednostek 


uczestnictwa danego Subfunduszu oddzielnie.  


- Pozostałe rezerwy na koszty związane z działalnością Subfunduszu są preliminowane 


zgodnie z zasadami określonymi w Statucie dla poszczególnych pozycji kosztów 


z uwzględnieniem założeń budżetowych, na zasadach określonych w umowach, na podstawie 
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których Fundusz zobowiązany jest do ich ponoszenia. 


- Koszty poniesione ponad limit określony w Statucie Funduszu, lub Uchwale TFI są ujmowane 


w księgach Subfunduszy przy jednoczesnej ewidencji kosztów pokrywanych przez TFI. 


- Koszty pokrywane są przez Fundusz w terminach ich wymagalności, zgodnie z warunkami 


zawartymi w umowach. 


- Koszty Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami których obowiązek pokrycia obciąża 


Fundusz w całości dzieli się na poszczególne Subfundusze według udziału wartości aktywów 


netto Subfunduszu w sumie aktywów netto wszystkich Subfunduszy z ostatniego dnia wyceny 


przed dniem ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych Subfunduszu.  


24.3. ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, 


należności i zobowiązań w walutach obcych.  


25. W każdym Dniu Wyceny ustala się wynik finansowy obejmujący: 


- przychody z lokat netto – stanowiący różnicę między przychodami z lokat a kosztami 


Funduszu netto,  


- zrealizowany zysk/stratę ze zbycia lokat,   


- niezrealizowany zysk/stratę z wyceny lokat. 


 


Ustalanie wartości aktywów netto Subfunduszu  


 


1. W Dniu Wyceny aktywa Subfunduszu wycenia się a zobowiązania ustala się według 


stanów odpowiednio aktywów i zobowiązań oraz kursów, cen i wartości określonych 


w Momencie Wyceny z bieżącego Dnia Wyceny. W okresie obejmującym sprawozdanie 


finansowe Moment Wyceny był wyznaczony przez Towarzystwo na godz. 23.30. 


2. Wartość aktywów netto Subfunduszu jest równa wartości wszystkich aktywów 


Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszanych o zobowiązania Subfunduszu 


w Dniu Wyceny. 


3. Wartość aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w dniach, 


w których odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych 


w Warszawie. 


4. Wartość Aktywów Netto  Subfunduszu na Jednostkę uczestnictwa  na Dzień Wyceny jest 


ustalana przez podzielenie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dany Dzień Wyceny 


przez liczbę jednostek uczestnictwa w tym Dniu Wyceny.  


5. Dla poszczególnych kategorii jednostek uczestnictwa, rachunek wyniku, wartość aktywów 


netto oraz wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyznaczana jest odrębnie 


dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa wg klucza podziałowego obowiązującego w 


Dniu Wyceny. 


 


Wzór na klucz podziałowy:  


 


Xa - WAN/JU kategorii A na D-1 bez zaokrągleń 


Xc - WAN/JU kategorii C na D-1 bez zaokrągleń 
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SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS FUNFU\DUSZY OBLIGACJI WYSOKODOCHODOWYCH 


 


La - Liczba JU kategorii A w dniu D 


Lc - Liczba JU kategorii C w dniu D 
 


Udział w alokacji JU kategorii A = (Xa*La) / [(Xa*La)+(Xc*Lc)] *100 
 
Udział w alokacji JU kategorii C = (Xc*Lc) / [(Xa*La)+(Xc*Lc)] *100 


 


Koszty specyficzne dla danej kategorii jednostek nie podlegają alokacji np. koszty 


wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz ewentualnie inne koszty wykazane w statucie 


Funduszu 


6. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa 


w określonym dniu wyceny, nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym 


i wypłaconym, związanych z wpłatami i wypłatami, ujmowanymi w dniu zbycia 


i odkupienia. 


7. Dniem wprowadzenia do ksiąg Subfunduszu zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału 


wypłaconego jest dzień zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, przy zastosowaniu 


wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, wyznaczonej zgodnie ze zdaniem 


poprzednim. 


8. Subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny po 


cenie równej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu 


wyznaczonej zgodnie z zasadą opisaną, w pkt. 4. 


 


 


 


2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI 


 


W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonał zmian stosowanych zasad 


rachunkowości.  







 


 
BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS 


OBLIGACJI WYSOKODOCHODOWYCH 


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2020-12-31 2019-12-31 


Należności 85 1 219 


Z tytułu zbytych lokat - 1 169 


Z tytułu instrumentów pochodnych - - 


Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych - 1 


Z tytułu dywidend 56 49 


Z tytułu odsetek - - 


Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - 


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


Pozostałe 29 - 


Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo 29 - 


 
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 2020-12-31 2019-12-31 


Zobowiązania 364 62 


Z tytułu nabytych aktywów - - 


Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu - - 


Z tytułu instrumentów pochodnych 313 - 


Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 1 1 


Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów 
inwestycyjnych 


10 - 


Z tytułu wypłaty dochodów funduszu - - 


Z tytułu wypłaty przychodów funduszu - - 


Z tytułu wyemitowanych obligacji - - 


Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - - 


Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - - 


Z tytułu gwarancji lub poręczeń - - 


Z tytułu rezerw 40 61 


Pozostałe składniki zobowiązań - - 


 
  2020-12-31 2019-12-31 


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 - 913 - 1 514 


MBANK S.A. - 134 - - 


PLN 134 134 - - 


SANTANDER BIURO MAKLERSKIE S.A. - - - - 


USD - - - - 


ING BANK ŚLĄSKI S.A. - 779 - 1 514 


EUR 10 48 258 1 097 


GBP 3 13 3 13 


PLN 583 583 267 267 


USD 36 135 36 137 


 
  od 2020-01-01 do 2020-12-31 od 2019-01-01 do 2019-12-31 


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 


- - - - 


EUR 47 206 189 811 


GBP 3 13 2 9 


PLN 703 703 2 018 2 018 


USD 44 173 50 190 


 
NOTA-4 III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  


Nie dotyczy. 


 







 


 
BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS 


OBLIGACJI WYSOKODOCHODOWYCH 


  2020-12-31 2019-12-31 


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


Wartość na 
dzień 


bilansowy w 
walucie 


sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach (w 
tys.) ogółem 


Wartość na 
dzień 


bilansowy w 
walucie 


sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach (w 
tys.) ogółem 


Środki pieniężne i ekwiwalenty 913 7,80% 1 514 9,92% 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku - - - - 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - - - 


Suma: 913 7,80% 1 514 9,92% 


 
(*) Jako aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej traktuje się środki pieniężne, depozyty oraz 
stało kuponowe i zerokuponowe dłużne instrumenty finansowe. Szczegółowe informacje dotyczące oprocentowania oraz terminów 
wykupu/zapadalności zostały przedstawione w tabelach uzupełniających zestawienia lokat.     


 
  2020-12-31 2019-12-31 


NOTA-5 II. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO 
PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (**) (***) 


Wartość na 
dzień 


bilansowy w 
walucie 


sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach (w 
tys.) ogółem 


Wartość na 
dzień 


bilansowy w 
walucie 


sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach (w 
tys.) ogółem 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 235 10,55% 4 016 26,31% 


Dłużne papiery wartościowe 1 235 10,55% 4 016 26,31% 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - - - 


Zobowiązania - - - - 


Suma: 1 235 10,55% 4 016 26,31% 


 
(**) 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. 


 
  2020-12-31 2019-12-31 


NOTA-5 III. RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO 
NIEDOTRZYMANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ DRUGĄ STRONĘ 


TRANSAKCJI 


Wartość na 
dzień 


bilansowy w 
walucie 


sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach (w 
tys.) ogółem 


Wartość na 
dzień 


bilansowy w 
walucie 


sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach (w 
tys.) ogółem 


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


2 233 19,08% 6 749 44,21% 


Środki na rachunkach bankowych 913 7,80% 1 514 9,92% 


Należności 85 0,73% 1 219 7,98% 


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


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 235 10,55% 4 016 26,31% 


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


105 0,90% 4 016 26,31% 


SKARB PAŃSTWA 105 0,90% 4 016 26,31% 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 105 0,90% 4 016 26,31% 


 
(****) Za maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym traktuje się poziom 100% wartości bilansowej brutto środków pieniężnych, 
depozytów, należności, dłużnych instrumentów finansowych i niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych których wycena na 
dzień bilansowy jest dodatnia oraz transakcji typu buy-sell-back. 
 
(*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/u danego emitenta w aktywach ogółem. 


 
  2020-12-31 2019-12-31 


NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE (******) 


Wartość 
na dzień 


bilansowy 
w walucie 
składnika 


w tys. 


Wartość na 
dzień 


bilansowy w 
walucie 


sprawozdania 
finansowego 


w tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
(w tys.) 
ogółem 


Wartość 
na dzień 


bilansowy 
w walucie 
składnika 


w tys. 


Wartość na 
dzień 


bilansowy w 
walucie 


sprawozdania 
finansowego 


w tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
(w tys.) 
ogółem 


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


- 10 027 - - 6 831 - 


EUR 964 4 453 38,04% 1 074 4 574 29,96% 


Środki na rachunkach bankowych 10 48 0,41% 258 1 097 7,19% 







 


 
BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS 


OBLIGACJI WYSOKODOCHODOWYCH 


  2020-12-31 2019-12-31 


NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE (******) 


Wartość 
na dzień 


bilansowy 
w walucie 
składnika 


w tys. 


Wartość na 
dzień 


bilansowy w 
walucie 


sprawozdania 
finansowego 


w tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
(w tys.) 
ogółem 


Wartość 
na dzień 


bilansowy 
w walucie 
składnika 


w tys. 


Wartość na 
dzień 


bilansowy w 
walucie 


sprawozdania 
finansowego 


w tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
(w tys.) 
ogółem 


Należności 12 56 0,48% 11 49 0,32% 


Składniki lokat notowane na aktywnym 
rynku 


912 4 211 35,97% 805 3 428 22,45% 


Zobowiązania 30 138 1,18% - - - 


USD 1 484 5 574 47,60% 595 2 257 14,79% 


Środki na rachunkach bankowych 36 135 1,15% 36 137 0,90% 


Należności - - - 279 1 058 6,93% 


Składniki lokat notowane na aktywnym 
rynku 


1 401 5 264 44,96% 280 1 062 6,96% 


Zobowiązania 47 175 1,49% - - - 


 
(******) Za znaczącą koncentrację ryzyka walutowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w danej walucie w aktywach ogółem 


 







 


 
BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS OBLIGACJI WYSOKODOCHODOWYCH 


  2020-12-31 


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                   


Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN  2021-
01-21 (-) 


Krótka Forward 
Ograniczenie 
ryzyka 
inwestycyjnego 


-138 -830 000,00 2021-01-21 -830 000,00 2021-01-21 2021-01-21 


Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN  2021-
01-22 (-) 


Krótka Forward 
Ograniczenie 
ryzyka 
inwestycyjnego 


-175 -1 340 000,00 2021-01-22 -1 340 000,00 2021-01-22 2021-01-22 


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


Nie dotyczy. 


Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 
Nie dotyczy. 


 
 2020-12-31 2019-12-31 


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 - 11 708 - 15 267 


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 913 - 1 514 


EUR 10 48 258 1 097 


GBP 3 13 3 13 


PLN 717 717 267 267 


USD 36 135 36 137 


2) Należności - 85 - 1 219 


EUR 12 56 11 49 


PLN 29 29 112 112 


USD - - 279 1 058 


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


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: - 10 710 - 12 534 


EUR 912 4 211 805 3 428 


PLN - - 4 028 4 028 


USD 1 401 5 264 280 1 062 


- dłużne papiery wartościowe - 1 235 - 4 016 


PLN 1 235 1 235 4 016 4 016 


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


- dłużne papiery wartościowe - - - - 


6) Nieruchomości - - - - 


7) Pozostałe aktywa - - - - 


II. Zobowiązania - 364 - 62 


EUR 30 138 - - 


PLN 51 51 62 62 


USD 47 175 - - 







 


 
BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS OBLIGACJI WYSOKODOCHODOWYCH 


 
  od 2020-01-01 do 2020-12-31 od 2019-01-01 do 2019-12-31 


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


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. 


Akcje - - - - - - 3 - 


Warranty subskrypcyjne - - - - - - - - 


Prawa do akcji - - - - - - - - 


Prawa poboru - - - - - - - - 


Kwity depozytowe - - - - - - - - 


Listy zastawne - - - - - - - - 


Dłużne papiery wartościowe - - - - - - - - 


Instrumenty pochodne - - - - - - - - 


Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - - - - - - - - 


Jednostki uczestnictwa - - - - - - - - 


Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - - - 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 


108 56 - - 3 - - 27 


Wierzytelności - - - - - - - - 


Weksle - - - - - - - - 


Depozyty - - - - - - - - 


Waluty - - - - - - - - 


Nieruchomości - - - - - - - - 


Statki morskie - - - - - - - - 


Inne - - - - - - - - 


 


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


SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
2020-12-31 2019-12-31 


EUR  4,6148 4,2585 


USD  3,7584 3,7977 


GBP  5,1327 4,9971 


 







 


 
BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS OBLIGACJI WYSOKODOCHODOWYCH 


  od 2020-01-01 do 2020-12-31 od 2019-01-01 do 2019-12-31 


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 523 36 -1 151 3 675 


Instrumenty pochodne - - -293 - 


Dłużne papiery wartościowe -93 -3 -11 - 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą 


446 7 260 463 


Akcje 170 32 -1 107 3 212 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 339 -313 -3 - 


Instrumenty pochodne 339 -313 -3 - 


Dłużne papiery wartościowe - - - - 


Nieruchomości - - - - 


Pozostałe - - - - 


Suma: 862 -277 -1 154 3 675 


 


 
NOTA-10 II.   WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT FUNDUSZU 


Nie dotyczy. 


 


NOTA-10 III.  WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU 


Nie dotyczy. 


 


 


 







 


 
BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS 


OBLIGACJI WYSOKODOCHODOWYCH 


  
od 2020-01-01 do 2020-


12-31 
od 2019-01-01 do 2019-


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 41 - 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 17 - 


Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - 


Usługi w zakresie rachunkowości 54 - 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - 


Usługi prawne - - 


Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - 


Koszty odsetkowe - - 


Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Ujemne saldo różnic kursowych - - 


Pozostałe 5 - 


 


 


  
od 2020-01-01 do 2020-


12-31 
od 2019-01-01 do 2019-


12-31 


NOTA-11 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA 
Wartość w okresie 


sprawozdawczym w 
tys. 


Wartość w okresie 
sprawozdawczym w 


tys. 


z tytułu wynagrodzenia stałego 186 573 


z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania - - 


Suma: 186 573 


 


 
NOTA-11 III.  KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI 


Nie dotyczy. 


 


 
  2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 


NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH 
UCZESTNICTWA 


Rok bieżący Rok 1 poprzedni Rok 2 poprzedni 


I Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego 11 344 15 205 29 956 


II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek 
uczestnictwa na koniec roku obrotowego 


      


A 105,93 99,88 90,09 


B 106,95 100,84 90,95 
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INFORMACJA DODATKOWA: 
 
BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 
SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS FUNDUSZY OBLIGACJI WYSOKODOCHODOWYCH 
 
 
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: 
 
W sprawozdaniu rocznym nastąpiła zmiana sposobu liczenia wyniku na jednostkę uczestnictwa 
kategorii A i B. Poniżej zestawienie wyniku na jednostkę uczestnictwa z lat poprzednich liczonych 
poprzednią i nową metodą: 
 
 


  


od 2019-01-01  
do 2019-12-31 


Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa 
Wg obecnej 
metody 


Wg poprzedniej 
metody 


A 14,52  14,66 


B 15,78  11,12 


 


 
Wzór zastosowany do wyliczenia obecną metodą:  
Wynik na kat. A = {[(Wynik z operacji + koszty wynagrodzenia dla TFI)*(liczba jednostek uczestnictwa 
kat. A * cena jednostki kat. A / WAN / 1000)] - koszty wynagrodzenia dla TFI dla kat. A} / ilość jednostek 
uczestnictwa dla kat. A. 


Wynik na kat. B = {[(Wynik z operacji + koszty wynagrodzenia dla TFI)*(liczba jednostek uczestnictwa 


kat. B * cena jednostki kat. A / WAN / 1000)] - koszty wynagrodzenia dla TFI dla kat. B} / ilość jednostek 


uczestnictwa dla kat. B. 


 
Wzór zastosowany do wyliczenia poprzednią metodą: 
Wynik na kat. A = [(WAN z daty bilansowej dla kat. A - WAN z poprzedniego okresu dla kat. A) - (Kapitał 
wpłacony i wypłacony z daty bilansowej dla kat. A - Kapitał wpłacony i wypłacony z poprzedniego okresu 
dla kat. A)] / ilość jednostek uczestnictwa dla kat. A. 
Wynik na kat. B = [(WAN z daty bilansowej dla kat. B - WAN z poprzedniego okresu dla kat. B) - (Kapitał 
wpłacony i wypłacony z daty bilansowej dla kat. B - Kapitał wpłacony i wypłacony z poprzedniego okresu 
dla kat. B)] / ilość jednostek uczestnictwa dla kat. B. 
 
Gdzie „WAN” oznacza wartość aktywów netto. 
 







 


BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ 
BNP PARIBAS FUNDUSZY OBLIGACJI WYSOKODOCHODOWYCH 


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: 
 
BNP Paribas PREMIUM Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zmuszony był zawiesić od dnia 
23 lipca do dnia 29 lipca 2020 roku zbywanie, odkupywanie oraz wycenę jednostek uczestnictwa w 
skutek powództwa wytoczonego przeciwko Funduszowi przez GetBack S.A.  
Fundusz otrzymał w dniu 28 lipca 2020 r. postanowienie o umorzeniu postępowania zabezpieczającego 
w części skierowanej do aktywów Subfunduszy: BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych, BNP 
Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych, BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych. Od dnia 30 lipca 
2020 roku BNP Paribas PREMIUM SFIO wznowiło zbywanie, odkupywanie oraz wycenę jednostek 
uczestnictwa wyżej wymienionych subfunduszy. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego na 
subfunduszu BNP Paribas Aktywny nie wznowiono zbywania, odkupywania oraz wyceny jednostek 
uczestnictwa następujących. 
W dniu 24 września 2020 roku została otwarta likwidacja subfunduszu BNP Paribas Aktywny. 
BNP Paribas TFI S.A. jako zarządzający Funduszem informuje, że roszczenia GetBack S.A. są 
związane z transakcjami przeprowadzanymi w latach 2015-2017, kiedy to Fundusz był zarządzany 
przez inny podmiot. BNP Paribas TFI S.A. nie było uczestnikiem zdarzeń, których dotyczy to 
postępowanie. 
 
c) Informacja o przypadkach nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz: 
Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz. 
 
d) Informacja o przypadkach błędów podstawowych:  
Nie wystąpiły przypadki błędów podstawowych. 
 
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: 
 
Aktualnie stosowana metoda pomiaru całkowitej ekspozycji subfunduszu:  
Do pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu Towarzystwo stosuje metodę zaangażowania  AFI oraz 
metodę brutto. 
Wartość całkowitej ekspozycji na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 101,16% dla metody 
zaangażowania AFI oraz 169,41% dla metody brutto. 
 
 
 
W dniu 31.12.2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 
Dostosowanie zasad rachunkowości Funduszu do ww. Rozporządzenia nastąpi do dnia wskazanego w 
przepisach tj. 1 lipca 2021 r. 
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. 







 


BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ 
BNP PARIBAS FUNDUSZY OBLIGACJI WYSOKODOCHODOWYCH 


 
7. Pozostałe informacje 
 
Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące choroby wywołanej 
nieznanym dotychczas koronawirusem, nazwanym później SARS-CoV-2. W pierwszych miesiącach 
2020 roku wirus rozprzestrzenił się już na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. 
Ogłoszenie w marcu 2020 roku pandemii Covid-19 wywołało panikę na rynkach finansowych. 
Znacznych spadków doświadczyły początkowo właściwie wszystkie klasy aktywów, za wyjątkiem 
obligacji skarbowych emitowanych przez rządy największych i najbardziej stabilnych gospodarek. Ta 
sytuacja miała także wpływ na obniżenie wartości jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez 
Towarzystwo i przełożyła się na działania klientów funduszy inwestycyjnych. Podobnie jak u konkurencji 
w funduszach doszło do wzmożonych umorzeń jednostek uczestnictwa. Efekt spadku rynkowej wartości 
instrumentów i umorzeń znacząco obniżył wartość aktywów zarządzanych przez Towarzystwo. 
Towarzystwo, wspólnie z BNP Paribas Bank Polska SA (głównym dystrybutorem Subfunduszu) podjęło 
intensywne działania mające na celu zapobieganie nieracjonalnym decyzjom inwestycyjnym klientów. 
Pomimo znacznych umorzeń i spadku płynności na rynkach żaden z subfunduszy nie odnotował w tym 
czasie żadnych zagrożeń płynnościowych związanych z realizacją zleceń uczestników subfunduszu. 
W chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego liczba zachorowań na Covid-19 istotnie nie 
maleje. Jednak rządy, banki centralne i organizacje międzynarodowe bez zwłoki i z dużą determinacją 
zastosowały bezprecedensowe środki mające na celu zarówno walkę z epidemią jak i przeciwdziałanie 
jej negatywnym skutkom gospodarczym. Niskie oprocentowanie depozytów bankowych i rentowności 
obligacji skarbowych zmusiły inwestorów do poszukiwania nowych miejsc do inwestowania, co skutkuje 
zwiększeniem ich ogólnej tolerancji na ryzyko i spowodowało dynamiczne odbicie klas aktywów o 
podwyższonym poziomie ryzyka. Ta tendencja doprowadziła też do szybkiego odbudowania wartości 
aktywów pod zarządzaniem utraconych podczas marcowej paniki i dalszego ich wzrostu w całym 
okresie pozostałym do końca 2020 roku. Ponadto, wytworzenie skutecznych szczepionek daje nadzieje 
na powrót gospodarki światowej do normalności już drugiej połowie 2021 roku. 
 
W Tabeli dodatkowej "Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy" ujęte 
zostały transakcje zawarte z ING Bankiem S.A., który stał się Depozytariuszem Funduszu począwszy 
od dnia 09.08.2017”. 
 
8. Informacje dotyczące przejrzystości transakcji finansowych z użyciem papierów 
wartościowych i ponownego wykorzystania zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 
 
Na dzień 31.12.2020 r. Subfundusz nie posiadał w swoim portfelu żadnych z transakcji określonych w 
Rozporządzeniu, czyli transakcji odkupu, udzielanych i zaciąganych pożyczek papierów wartościowych, 
transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż lub sprzedaż-kupno, transakcji z obowiązkiem uzupełnienia 
zabezpieczenia kredytowego oraz transakcji typu SWAP przychodu całkowitego. 
Dane dotyczące rentowności i kosztów dla każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego: nie wystąpiły. 
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OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA 
 


 
 
 
Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Finansów 


z  24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy 


inwestycyjnych - ING Bank Śląski S.A., jako Depozytariusz dla BNP Paribas Premium 


Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oświadcza, że dane dotyczące stanów 


aktywów, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych 


i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych 


w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu BNP Paribas TOP Funduszy 


Obligacji Krajowych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., sporządzonego dnia 


29 marca 2021 r., są zgodne ze stanem faktycznym. 
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z 


badania rocznego połączonego sprawozdania 


finansowego  


BNP Paribas Premium Specjalistycznego 


Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (do dnia 3 


lutego 2020 roku Spektrum Specjalistyczny Fundusz 


Inwestycyjny Otwarty, a do dnia 24 kwietnia 2019 


roku Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny 


Otwarty Parasolowy) 


za rok obrotowy zakończony  


dnia 31 grudnia 2020 roku 
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z 


BADANIA ROCZNEGO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA 


FINANSOWEGO 


Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej BNP Paribas Towarzystwa Funduszy 


Inwestycyjnych S.A. 


 


Sprawozdanie z badania rocznego połączonego sprawozdania 


finansowego 


 


Opinia  


Przeprowadziliśmy badanie rocznego połączonego sprawozdania finansowego BNP Paribas 


Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (do dnia 3 lutego 2020 roku 


Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, a do dnia 24 kwietnia 2019 roku 


Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy) („Fundusz"), które 


zawiera wprowadzenie do rocznego połączonego sprawozdania finansowego, połączone 


zestawienie lokat oraz połączony bilans sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, 


połączony rachunek wyniku z operacji oraz połączone zestawienie zmian w aktywach netto 


za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku. („połączone sprawozdanie 


finansowe"). 


Naszym zdaniem, załączone połączone sprawozdanie finansowe:  


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


31 grudnia 2020 roku oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony w tym 


dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 


roku o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości" - Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. 


zm.), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz przyjętymi zasadami 


(polityką) rachunkowości; 


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


statutem Funduszu; 


• 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 2021 roku. 
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Podstawa opinii  


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 


Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej 


Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów 


badania oraz innych dokumentów (z późn. zm.) („KSB”), a także stosownie do ustawy z dnia 


11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 


(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415) oraz Rozporządzenia UE nr 


537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku 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 połączonego sprawozdania finansowego”. 


Jesteśmy niezależni od Funduszu zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych 


księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych 


Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA") przyjętym uchwałą Krajowej Rady 


Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki 


zawodowej 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 IESBA. 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. 


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 połączonego sprawozdania finansowego za bieżący 


okres sprawozdawczy. 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 połączonego 


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 i notowanych) 


Funduszu 


W ramach badania udokumentowaliśmy nasze 


zrozumienie procesu zapewnienia przez kierownictwo 


odpowiedniego poziomu kontroli wewnętrznej w 


procesie wyceny składników lokat Funduszu.  
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Wycena składników lokat 


nienotowanych Funduszu 


Kwestia została uznana za istotną z 


uwagi na fakt, że wycena składników 


lokat nienotowanych na aktywnym 


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, czy 


• estymacji oczekiwanych przepływów 


pieniężnych i stóp dyskontowych 


wykorzystywanych w ustaleniu utraty 


wartości. 


Wycena składników lokat notowanych 


Funduszu 


Kwestia została uznana za istotną z 


uwagi na fakt, że lokaty notowane na 


aktywnym rynku stanowią główny 


składnik lokat Funduszu. 


 


Przeprowadziliśmy przegląd protokołów z posiedzeń 


Komitetu Inwestycyjnego w celu zrozumienia 


działalności inwestycyjnej Funduszu. 


Dokonaliśmy uzgodnienia zestawienia składników lokat 


z księgami rachunkowymi Funduszu, a także z 


niezależnie otrzymanym potwierdzeniem od 


Depozytariusza. 


Nasze szczegółowe procedury obejmowały między 


innymi:  


1. Ocenę prawidłowości wyceny lokat nienotowanych 


według skorygowanej ceny nabycia przy 


zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,  


2. Analizę przeprowadzonej przez Zarząd oceny 


składników lokat nienotowanych pod kątem 


identyfikacji przesłanek utraty wartości, w tym 


wynikających z sytuacji kredytowej emitentów, 


3. Ocenę prawidłowości wyceny lokat notowanych 


poprzez porównanie kursów przyjętych do wyceny do 


notowań z odpowiednich rynków. 


 


Inne sprawy  


Połączone sprawozdanie finansowe Funduszu za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku 


zostało zbadane przez działającego w imieniu innej firmy audytorskiej biegłego rewidenta, 


który wyraził opinię bez zastrzeżeń na temat tego sprawozdania w dniu 6 kwietnia 2020 roku. 


 


Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa za połączone 
sprawozdanie finansowe 


Zarząd BNP Paribas Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) jest 


odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 


rachunkowych, połączonego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny 


obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku z operacji Funduszu zgodnie z przepisami 


Ustawy o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, przyjętymi 


zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Fundusz przepisami prawa i 


statutem Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Towarzystwa uznaje za 
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niezbędną, aby umożliwić sporządzenie połączonego 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 


Towarzystwa 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 są zobowiązani do zapewnienia, aby 


połączone sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o 


rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu 


sprawozdawczości finansowej Funduszu. 


 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie połączonego 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 połączonego 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 połączonego 


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; 
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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 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 połączonym 


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 Fundusz zaprzestanie kontynuacji 


działalności; 


• oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość połączonego sprawozdania 


finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy połączone sprawozdanie finansowe 


przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający 


rzetelną prezentację. 


Przekazujemy Komitetowi Audytu 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 Komitetowi Audytu Towarzystwa oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych 


wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz informujemy go 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 Komitetowi Audytu Towarzystwa ustaliliśmy te sprawy, które 


były najbardziej znaczące podczas badania połączonego sprawozdania finansowego za 


bieżący okres sprawozdawczy 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 dnia 31 grudnia 2020 roku („Sprawozdanie z działalności"), list Towarzystwa 


skierowany do uczestników Funduszu, informacja o wynagrodzeniach zgodna z art. 219 


Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 


funduszami inwestycyjnymi, informacje ujawniane na podstawie 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 
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oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012, informacje, o których mowa w art. 222b 


Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 


inwestycyjnymi oraz oświadczenie depozytariusza (razem „Inne informacje"). 


Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa 


Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z 


przepisami prawa. 


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


Sprawozdanie z działalności Funduszu spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o 


rachunkowości. Za sporządzenie listu Towarzystwa zgonie z mającymi zastosowanie 


przepisami prawa odpowiedzialny jest Zarząd Towarzystwa. Za sporządzenie oświadczenia 


depozytariusza odpowiedzialny jest depozytariusz Funduszu. 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta 


Nasza opinia z badania połączonego sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych 


informacji. W związku z badaniem połączonego sprawozdania finansowego naszym 


obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy Inne 


informacje nie są istotnie niespójne z połączonym sprawozdaniem finansowym lub naszą 


wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli 


na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Innych informacjach, 


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. 


List Towarzystwa oraz oświadczenie depozytariusza uzyskaliśmy przed datą niniejszego 


sprawozdania z badania. W oparciu o przeprowadzone prace nie stwierdziliśmy istotnych 


zniekształceń w liście Towarzystwa oraz oświadczeniu depozytariusza. 


 


Opinia o Sprawozdaniu z działalności 


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


działalności Funduszu: 


• zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości, 


• jest zgodne z informacjami zawartymi w połączonym sprawozdaniu finansowym. 


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


oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Funduszu istotnych 


zniekształceń. 


 


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 


 


Informacje o przestrzeganiu obowiązujących regulacji ostrożnościowych 


Zarząd Towarzystwa odpowiada za zapewnienie zgodności działania Funduszu z regulacjami 


ostrożnościowymi. 
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Naszym obowiązkiem jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania czy Fundusz 


przestrzega obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych 


przepisach. 


Celem badania połączonego sprawozdania finansowego nie było wyrażenie opinii na temat 


przestrzegania przez Fundusz obowiązujących regulacji ostrożnościowych, a zatem nie 


wyrażamy opinii na ten temat.  


W oparciu o przeprowadzone badanie połączonego sprawozdania finansowego informujemy, 


że nie zidentyfikowaliśmy przypadków naruszenia przez Fundusz w okresie od dnia 1 stycznia 


2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku obowiązujących regulacji ostrożnościowych, 


określonych w odrębnych przepisach, które mogłyby mieć istotny wpływ na połączone 


sprawozdanie finansowe. 


 


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. 


 


Wybór firmy audytorskiej 


Zostaliśmy wybrani do badania połączonego sprawozdania finansowego Funduszu uchwałą 


Walnego Zgromadzenia Towarzystwa z dnia 31 grudnia 2019 roku. Połączone sprawozdanie 


finansowe Funduszu badamy po raz pierwszy. 
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Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest 


niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Małgorzata Pek-Kocik. 


Działający w imieniu Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, wpisanej 


na listę firm audytorskich pod numerem 186, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał 


połączone sprawozdanie finansowe. 


 


 


Małgorzata Pek-Kocik  


 


 


Kluczowy Biegły Rewident 


 


 


 


Nr 13070  


 


 


 


 


Warszawa, dnia 29 marca 2021 roku 
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Katowice, 29 marca 2021 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 


OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA 
 


 
 
 
Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Finansów 


z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy 


inwestycyjnych - ING Bank Śląski S.A., jako Depozytariusz dla BNP Paribas Premium 


Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oświadcza, że dane dotyczące stanów 


aktywów, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych 


i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych 


w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu BNP Paribas Obligacji 


Wysokodochodowych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., sporządzonego dnia 


29 marca 2021 r., są zgodne ze stanem faktycznym. 
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Strona 1 


Informacja o wynagrodzeniach pracowników 
BNP PARIBAS TFI S.A. 
w roku sprawozdawczym 2020 
 


W okresie sprawozdawczym w Towarzystwie obowiązywała Polityka Wynagrodzeń BNP Paribas 


TFI S.A. („Polityka Wynagrodzeń”). Pełny tekst tej polityki Towarzystwo udostępnia na stronie 


internetowej www.tfi.bnpparibas.pl. 


Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz w okresie sprawozdawczym stan zatrudnienia oraz Polityka 


Wynagrodzeń Towarzystwa wyglądała następująco: 


a) Towarzystwo na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudniało 39 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 2020 roku Towarzystwo wypłaciło wszystkim swoim pracownikom wynagrodzenia 


w łącznej kwocie  7.481 tys. zł  w tym: 


- wynagrodzenie stałe – w łącznej kwocie 5.773 tyś. zł 


- wynagrodzenie zmienne w łącznej kwocie: 1.708 tys. zł (m.in. wynagrodzenie zależne od 


uzyskanych wyników pracy za rok 2019)  


c) całkowita  kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2020 roku pracownikom, (wymienionym w 


Polityce Wynagrodzeń) do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka 


Towarzystwa lub zarządzanych funduszy inwestycyjnych  wyniosła 4.355 tys. zł. 


d) zmienne składniki wynagrodzeń za 2020 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. Osiągnięcie celu rozpatrywane jest z uwzględnieniem uzyskania 


ich w okresach rocznych, dwuletnich lub dłuższych - przykładowo w  przypadku osób mających 


istotny wpływ na decyzje inwestycyjne Funduszy w okresach wskazywanych przez Fundusze 
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Inwestycyjne jako horyzont inwestycyjny dla ich uczestników. W przypadku Zarządzających 


Funduszami: 


a) osiągnięcie celu rozpatrywane jest z uwzględnieniem uzyskania celu w okresach 


rocznych, dwuletnich lub w okresach wskazywanych przez Fundusze Inwestycyjne jako horyzont 


inwestycyjny dla ich uczestników (z zastrzeżeniem, że zapis ten nie może być obecnie w pełni 


wykorzystany ponieważ Polityka Wynagrodzeń obowiązuje w Towarzystwie dopiero trzy pełne 


lata.   


b) główną przesłanką do wypłaty wynagrodzenia zmiennego jest ocena wyników za 


zarządzanie funduszami za rok 2020 z uwzględnieniem wyników za lata 2018 - 2019 . 


 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, zarządzaniem ryzykiem oraz sprawujących inne funkcje kontrolne - wynagrodzenie 


zmienne jest uzależnione od ich rzetelnego i skutecznego działania w roku 2020 oraz  2019 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 
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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 2020 roku Inspektor Nadzoru dokonał przeglądu realizacji Polityki Wynagrodzeń 


w Towarzystwie. Przegląd został zakończony Raportem dla Rady Nadzorczej z dnia 16 listopada 


2020 roku, w którym Inspektor Nadzoru stwierdza, że:  


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 2019, z uwzględnieniem kryteriów w niej określonych, na podstawie tej 


oceny została ustalona wysokość wynagrodzenia zmiennego. 


d) Karty Celów na rok 2020 dla Osób o Istotnym Wpływie na Ryzyko zostały wyznaczone 


odpowiednim pracownikom i ujawnione zainteresowanym stronom. Wyznaczone cele, w 


odniesieniu do poszczególnych stanowisk, były zgodne z zasadami opisanymi w Polityce. 


e) Dokonane w roku 2020 zmiany w otoczeniu prawnym, strukturze organizacyjnej 


Towarzystwa oraz ofercie produktowej Towarzystwa / Funduszy Inwestycyjnych nie miały 


wpływu na Politykę i nie wymagały wprowadzenia do niej zmian w okresie podlegającym 


przeglądowi. 


f) Wskazana w Polityce Lista Osób o Istotnym Wpływie na Ryzyko jest adekwatna do 


prowadzonej działalności.  


g) Polityka oraz zasady w niej zawarte sprzyjają celom, w szczególności prawidłowemu 


i skutecznemu zarządzaniu ryzykiem, zapobieganiu podejmowania ryzyka niezgodnego 


z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, statutami funduszy inwestycyjnych, którymi 


zarządza Towarzystwo oraz przeciwdziałaniu powstania konfliktowi interesów.  


 


W czerwcu 2020 wprowadzano aktualizację Polityki Wynagrodzeń, która dotyczyła: 
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1) zmian korekcyjnych i redakcyjnych niemających istotnego wpływu na postanowienia 


Polityki, 


2) dodanie do wykazu definicji, wskazanych w § 2, definicji „Premii za frekwencje”, 


3) zmianę zakresu podmiotowego Polityki, o którym mowa w § 5 Polityki (lista Osób o 


Istotnym Wpływie na Ryzyko), poprzez: 


a) zmianę nazwy stanowiska wskazanego w pkt. 3) osoby sprawującej funkcje z zakresu 


zarządzania ryzykiem poprzez wykreślenie stanowiska „Specjalista ds. Kontroli 


Ryzyka”, wskazanie „Kierownik Zespołu Zarządzania Ryzykiem”,  


b) dodatnie do wykazu stanowisk w pkt. 6) lit. b) Radcy Prawnego kierującego Zespołem 


Prawnym;  


4) zmianę zapisów § 10 ust.1 Polityki poprzez dodanie „Premii za frekwencję” do wykazu 


wyjątków dla których nie ma konieczności ustalenia karty celów od której uzależniona by 


była wypłaty tego wynagrodzenia zmiennego. 


5) zmianę zapisów § 10 ust.8 Polityki poprzez dookreślenia sytuacji ustalenia celi dla zdarzeń 


zaistniałych po terminie 30 kwietnia (termin na ustalenie celów).  


zmiany zostały uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 8 


czerwca 2020 roku.   


Towarzystwo nie pobrało w okresie sprawozdawczym wynagrodzenia zmiennego. 


 


 


 


 


 


 


Jarosław Skorulski 


Prezes Zarządu  
BNP Paribas Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 


 


 


 


 


 


 


Rafał Lerski 


Członek Zarządu 
BNP Paribas Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych S.A 


 


 


Warszawa, dnia 29 marca 2021 roku 
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KRS 5459 
Sąd Rejonowy w Katowicach 


Kapitał zakładowy – 130 100 000,00 zł 
Kapitał wpłacony – 130 100 000,00 zł 
 


   


 


Katowice, 29 marca 2021 r.  
 
 
 
 
 
 
 


OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA 
 


 


Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 


24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych 


- ING Bank Śląski S.A. jako Depozytariusz dla BNP Paribas Premium Specjalistycznego 


Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów, w tym 


w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów 


wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu finansowym 


Funduszu oraz w jednostkowych sprawozdaniach finansowych Subfunduszy: 


 


- BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych 


- BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych 


- BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych 


 


od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., sporządzonego dnia 29 marca 2021 r., są zgodne 


ze stanem faktycznym. 
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BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ROCZNE POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 


 
 
 


BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY 
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (do dnia 


3.02.2020 r. SPEKTRUM SPECJALISTYCZNY 
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, a do 


dnia 24.04.2019 r. RAIFFEISEN 
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 


INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY) 
 
 
 
 
 


ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 ROKU  
DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU 
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WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU 


 


BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 


 


 


Fundusz BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej jako "Fundusz”). 


 
W dniu 11 czerwca 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego decyzją 
nr DFI/I/4033/69/15/13/14/U/52/1/MK udzieliła zezwolenia na utworzenie RAIFFEISEN 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.  
Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych dniu 2 lipca 2014 roku pod numerem 
RFi 990 przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, ul. Płocka 9. 
W dniu 25 kwietnia 2019 roku fundusz zmienił nazwę na Spektrum Specjalistyczny Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty, a od 4 lutego 2020 roku działa pod nazwą BNP Paribas Premium  
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 
Fundusz jest 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 z późniejszymi zmianami) (dalej jako „Ustawa”). 
 
W skład Funduszu wchodzą następujące subfundusze: 
- BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (do dnia 3 lutego 2020 roku pod nazwą 
SPEKTRUM Dłużny, a do dnia 24 kwietnia 2019 roku działający pod nazwą RAIFFEISEN Aktywnego 
Oszczędzania),     
- BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (do dnia 3 lutego 2020 roku pod nazwą SPEKTRUM 
Globalnych Możliwości, a do dnia 24 kwietnia 2019 roku działający pod nazwą RAIFFEISEN 
Globalnych Możliwości), 
- BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (do dnia 3 lutego 2020 roku pod nazwą SPEKTRUM 
Aktywnych Strategii Dłużnych, a do dnia 24 kwietnia działający pod nazwą RAIFFEISEN Aktywnych 
Strategii Dłużnych). 
 
Do dnia 23 września 2020 roku w skład Funduszu wchodził Subfundusz BNP Paribas Aktywny w 
likwidacji (do dnia 3 lutego 2020 roku pod nazwą SPEKTRUM Aktywny, a do dnia 24 kwietnia 2019 
roku działający pod nazwą RAIFFEISEN Aktywnego Inwestowania), którego likwidacja rozpoczęła się 
w dniu 24 września 2020 roku. W związku z powyższym, na podstawie paragrafu 36 ustęp 2 pkt.1 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych, sprawozdanie finansowe Funduszu za bieżący okres 
sprawozdawczy nie obejmuje tego subfunduszu. 
 
Fundusz został utworzony na okres nieokreślony. 
 


Towarzystwo funduszy inwestycyjnych 


 
Fundusz jest zarządzany przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 
16 692 912 zł, opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, zwane dalej „Towarzystwem”.  
 
W dniu 23.03.2019 nastąpiło połączenie spółek Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP 
Paribas S.A. z Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w dniu 04.01.2019 miała miejsce 
zmiana nazwy z Raiffeisen TFI S.A. na Riviera TFI S.A). Połączenie to nastąpiło na podstawie artykułu 
492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie na Spółkę TFI BGŻ BNP PARIBAS S.A. całego majątku 
RIVIERA TFI S.A. (łączenie się przez przejecie). 
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Badanie sprawozdania finansowego 
 
Niniejsze sprawozdanie zostało poddane badaniu przez MAZARS AUDYT Spółka. z ograniczoną 
odpowiedzialnością z przy ul. Pięknej 18, 00-549 Warszawa. 
 


Cel inwestycyjny Funduszu 
 


1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszy 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 zawarte w Ustawie. 
 
Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia połączonego sprawozdania 
finansowego 
 
1. Pandemia Covid-19 i sposoby jej przeciwdziałania miały jednoznacznie negatywny wpływ na 


światową gospodarkę, a panika na rynkach finansowych w marcu 2020 roku  doprowadziła do 


znacznego obniżenia wartości aktywów w funduszach zarządzanych przez Towarzystwo. 


Jednocześnie rządy, banki centralne i organizacje międzynarodowe bez zwłoki i z dużą determinacją 


zastosowały bezprecedensowe środki mające na celu zarówno walkę z epidemią jak i 


przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom gospodarczym. Niskie oprocentowanie depozytów 


bankowych i rentowności obligacji skarbowych zmusiły inwestorów do poszukiwania nowych miejsc do 


inwestowania, co skutkowało zwiększeniem ich ogólnej tolerancji na ryzyko i spowodowało 


dynamiczne odbicie klas aktywów o podwyższonym poziomie ryzyka. Ta tendencja doprowadziła też 


do szybkiego odbudowania wartości aktywów pod zarządzaniem utraconych podczas marcowej paniki 


i dalszego ich wzrostu w całym okresie pozostałym do końca 2020 roku. Wytworzenie skutecznych 


szczepionek daje nadzieje na powrót gospodarki światowej do normalności już drugiej połowie 2021 


roku. Mimo więc wciąż dużej ilości nowych zachorowań i kontynuacji obostrzeń mających na celu 


powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa, w ocenie Zarządu, pandemia Covid-19 nie stanowi 


zagrożenia dla założenia kontynuacji działalności przez Fundusz. W związku z powyższym, połączone 


sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, za okres od dnia 1 


stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, przy założeniu kontynuowania działalności 


Funduszu oraz Subfunduszy w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 


miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją również inne okoliczności wskazujące na zagrożenie 


kontynuowania działalności Funduszu oraz Subfunduszy. Zarząd nie widzi też zagrożenia w 


odniesieniu do spełnienia przez Towarzystwo przewidzianych przez prawo wymogów kapitałów.. 


 


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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Inne informacje 


Zastosowane kursy walut NBP, po jakich przeliczone zostały aktywa na dzień 31 grudnia 2020 roku, 
wynoszą: 
Dla EUR – 4,6148 
Dla USD – 3,7584 
Dla GBP – 5,1327 
 
 
Połączone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku.  


 


Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 


kontynuowania działalności przez Fundusz i Subfundusze oraz nie są spełnione przesłanki 


rozwiązania Funduszu, określone przepisami o funduszach inwestycyjnych  lub w Statucie Funduszu.  


 


Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące choroby wywołanej 


nieznanym dotychczas koronawirusem, nazwanym później SARS-CoV-2. W pierwszych miesiącach 


2020 roku wirus rozprzestrzenił się już na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. 


Ogłoszenie w marcu 2020 roku pandemii Covid-19 wywołało panikę na rynkach finansowych. 


Znacznych spadków doświadczyły początkowo właściwie wszystkie klasy aktywów, za wyjątkiem 


obligacji skarbowych emitowanych przez rządy największych i najbardziej stabilnych gospodarek. Ta 


sytuacja miała także wpływ na obniżenie wartości jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych 


przez Towarzystwo i przełożyła się na działania klientów funduszy inwestycyjnych. Podobnie jak u 


konkurencji w funduszach doszło do wzmożonych umorzeń jednostek uczestnictwa. Efekt spadku 


rynkowej wartości instrumentów i umorzeń znacząco obniżył wartość aktywów zarządzanych przez 


Towarzystwo. Towarzystwo, wspólnie z BNP Paribas Bank Polska SA (głównym dystrybutorem 


Subfunduszu) podjęło intensywne działania mające na celu zapobieganie nieracjonalnym decyzjom 


inwestycyjnym klientów. Pomimo znacznych umorzeń i spadku płynności na rynkach żaden z 


subfunduszy nie odnotował w tym czasie żadnych zagrożeń płynnościowych związanych z realizacją 


zleceń uczestników subfunduszu. 


 


W chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego liczba zachorowań na Covid-19 istotnie nie 


maleje. Jednak rządy, banki centralne i organizacje międzynarodowe bez zwłoki i z dużą determinacją 


zastosowały bezprecedensowe środki mające na celu zarówno walkę z epidemią jak i 


przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom gospodarczym. Niskie oprocentowanie depozytów 


bankowych i rentowności obligacji skarbowych zmusiły inwestorów do poszukiwania nowych miejsc do 


inwestowania, co skutkuje zwiększeniem ich ogólnej tolerancji na ryzyko i spowodowało dynamiczne 


odbicie klas aktywów o podwyższonym poziomie ryzyka. Ta tendencja doprowadziła też do szybkiego 


odbudowania wartości aktywów pod zarządzaniem utraconych podczas marcowej paniki i dalszego 


ich wzrostu w całym okresie pozostałym do końca 2020 roku. Ponadto, wytworzenie skutecznych 


szczepionek daje nadzieje na powrót gospodarki światowej do normalności już drugiej połowie 2021 


roku. 


 


 


 


W związku z otwarciem likwidacji dla subfunduszu BNP Paribas Aktywny w likwidacji nie zostało 


sporządzone dla tego subfunduszu finansowe jednostkowe sprawozdanie roczne za rok 2020. Z tego 


powodu dane porównywalne z roku 2019 w sprawozdaniu połączonym za rok 2020 zostały 


przedstawione bez wartości subfunduszu BNP Paribas Aktywny w likwidacji. Poniżej porównanie 


danych nieuwzględniających oraz uwzględniających danych likwidowanego subfunduszu: 
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Dane niezawierające wartości dla BNP 


Paribas Aktywny w likwidacji 
Dane zawierające wartości dla BNP 


Paribas Aktywny w likwidacji 


  2019-12-31 2019-12-31 


TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 


Wartość wg 
ceny 


nabycia w 
tys. 


Wartość wg 
wyceny na 


dzień 
bilansowy w 


tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Wartość wg 
ceny 


nabycia w 
tys. 


Wartość wg 
wyceny na 


dzień 
bilansowy w 


tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Akcje 4 060 4 028 6,34% 34 481 32 707 30,74% 


Warranty subskrypcyjne - - - - - - 


Prawa do akcji - - - - - - 


Prawa poboru - - - - - - 


Kwity depozytowe - - - - - - 


Listy zastawne - - - - - - 


Dłużne papiery wartościowe 49 356 49 410 77,82% 59 444 59 520 55,94% 


Instrumenty pochodne - - - - - - 


Udziały w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością 


- - - - - - 


Jednostki uczestnictwa - - - - - - 


Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą 


4 121 4 490 7,07% 4 280 4 660 4,38% 


Wierzytelności - - - - - - 


Weksle - - - - - - 


Depozyty - - - - - - 


Waluty - - - - - - 


Nieruchomości - - - - - - 


Statki morskie - - - - - - 


Inne - - - - - - 


Suma: 57 537 57 928 91,24% 98 205 96 887 91,06% 


 


  


Dane niezawierające 
wartości dla BNP 


Paribas Aktywny w 
likwidacji 


Dane zawierające 
wartości dla BNP 


Paribas Aktywny w 
likwidacji 


POŁĄCZONY BILANS 2019-12-31 2019-12-31 


I. Aktywa 63 493 106 406 


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 184 5 552 


2) Należności 1 381 3 967 


3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 - 


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 52 638 89 592 


- dłużne papiery wartościowe 44 120 52 225 


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 5 290 7 295 


- dłużne papiery wartościowe 5 290 7 295 


6) Nieruchomości 0 - 


7) Pozostałe aktywa 0 - 


II. Zobowiązania 212 356 


1) Zobowiązania własne subfunduszy 0 356 
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2) Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 - 


III. Aktywa netto (I - II) 63 281 106 050 


IV. Kapitał funduszu 56 640 143 506 


1) Kapitał wpłacony 1 280 325 2 877 148 


2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -1 223 685 -2 733 642 


V. Dochody zatrzymane 6 584 -35 827 


1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat 
netto 


7 258 -20 643 


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


-674 -15 184 


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


57 -1 629 


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


63 281 106 050 


 


  


Dane niezawierające 
wartości dla BNP 


Paribas Aktywny w 
likwidacji 


Dane zawierające 
wartości dla BNP 


Paribas Aktywny w 
likwidacji 


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
01-01-2019 - 31-12-


2019 
01-01-2019 - 31-12-


2019 


I. Przychody z lokat 2 076 3 646 


Dywidendy i inne udziały w zyskach 434 1 599 


Przychody odsetkowe 1 629 2 035 


Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 


Dodatnie saldo różnic kursowych 10 8 


Pozostałe 3 4 


II. Koszty funduszu 2 213 4 244 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa 1 505 3 250 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 


Opłaty dla depozytariusza 175 241 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 69 96 


Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 1 


Usługi w zakresie rachunkowości 416 592 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 


Usługi prawne 45 60 


Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 


Koszty odsetkowe 3 3 


Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 


Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 


Pozostałe 0 1 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 


IV. Koszty funduszu netto (II-III) 2 221 4 244 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) -137 -598 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 052 -95 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 957 -18 379 


- z tytułu różnic kursowych -13 -10 


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


4 009 18 284 


- z tytułu różnic kursowych -37 -30 


VII. Wynik z operacji (V+-VI) 1 915 -693 
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Dane niezawierające wartości 
dla BNP Paribas Aktywny w 


likwidacji 


Dane zawierające wartości dla 
BNP Paribas Aktywny w 


likwidacji 


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 01-01-2019 - 31-12-2019 01-01-2019 - 31-12-2019 


1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 


140 660 217 121 


2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy 1 915 -693 


a) przychody z lokat netto -137 -598 


b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 957 -18 379 


c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny 
lokat 


4 009 18 284 


3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 915 -693 


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) -79 294 -110 378 


a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu 
zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów 
inwestycyjnych) 


3 821 5 311 


b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z 
tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych 
certyfikatów inwestycyjnych) 


-83 115 -115 689 


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


-77 379 -111 071 


7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 63 281 106 050 


8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 94 000 152 060 
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  2020-12-31 2019-12-31 


TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 


Wartość 
wg ceny 


nabycia w 
tys. 


Wartość 
wg wyceny 


na dzień 
bilansowy 


w tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Wartość 
wg ceny 


nabycia w 
tys. 


Wartość 
wg wyceny 


na dzień 
bilansowy 


w tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Akcje - - - 4 060 4 028 6,34% 


Warranty subskrypcyjne - - - - - - 


Prawa do akcji - - - - - - 


Prawa poboru - - - - - - 


Kwity depozytowe - 1 - - - - 


Listy zastawne - - - - - - 


Dłużne papiery wartościowe 19 994 20 529 48,09% 49 356 49 410 77,82% 


Instrumenty pochodne - -313 -0,73% - - - 


Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - - - - - - 


Jednostki uczestnictwa 10 523 10 712 25,09% - - - 


Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 


9 099 9 475 22,19% 4 121 4 490 7,07% 


Wierzytelności - - - - - - 


Weksle - - - - - - 


Depozyty - - - - - - 


Waluty - - - - - - 


Nieruchomości - - - - - - 


Statki morskie - - - - - - 


Inne - - - - - - 


Suma: 39 616 40 404 94,64% 57 537 57 928 91,24% 


 


 


 


 


 


 
POŁĄCZONY BILANS 2020-12-31 2019-12-31 


I. Aktywa 42 693 63 493 


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 810 4 184 


2) Należności 166 1 381 


3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu - 0 


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 29 147 52 638 


- dłużne papiery wartościowe 19 672 44 120 


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 11 570 5 290 


- dłużne papiery wartościowe 857 5 290 


6) Nieruchomości - 0 


7) Pozostałe aktywa - 0 


II. Zobowiązania 490 212 


1) Zobowiązania własne subfunduszy 490 0 


2) Zobowiązania proporcjonalne funduszu - 0 


III. Aktywa netto (I - II) 42 203 63 281 


IV. Kapitał funduszu 35 002 56 640 


1) Kapitał wpłacony 1 282 147 1 280 325 


2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -1 247 145 -1 223 685 


V. Dochody zatrzymane 7 366 6 584 


1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 533 7 258 


2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 833 -674 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -165 57 


VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 42 203 63 281 
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 01-01-2020 - 31-12-2020 01-01-2019 - 31-12-2019 


I. Przychody z lokat 1 322 2 076 


Dywidendy i inne udziały w zyskach 248 434 


Przychody odsetkowe 1 032 1 629 


Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 


Dodatnie saldo różnic kursowych 0 10 


Pozostałe 21 3 


II. Koszty funduszu 2 272 2 213 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa 689 1 505 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 


Opłaty dla depozytariusza 187 175 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 65 69 


Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 


Usługi w zakresie rachunkowości 429 416 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 


Usługi prawne 0 45 


Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 


Koszty odsetkowe 870 3 


Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 


Ujemne saldo różnic kursowych 10 0 


Pozostałe 1 0 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 225 0 


IV. Koszty funduszu netto (II-III) 2 047 2 221 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) -725 -137 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 285 2 052 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 507 -1 957 


- z tytułu różnic kursowych 136 -13 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -222 4 009 


- z tytułu różnic kursowych 73 -37 


VII. Wynik z operacji (V+-VI) 560 1 915 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 01-01-2020 - 31-12-2020 01-01-2019 - 31-12-2019 


1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 63 281 140 660 


2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy 560 1 915 


a) przychody z lokat netto -725 -137 


b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 507 -1 957 


c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -222 4 009 


3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 560 1 915 


4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): 0 - 


a) z przychodów z lokat netto 0 - 


b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 - 


c) z przychodów ze zbycia lokat 0 - 


5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) -21 638 -79 294 


a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych 
certyfikatów inwestycyjnych) 


1 822 3 821 


b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo 
wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 


-23 460 -83 115 


6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) -21 078 -77 379 


7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 42 203 63 281 


8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 49 894 94 000 
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z 


badania rocznego jednostkowego sprawozdania 


finansowego  


Subfunduszu BNP Paribas Obligacji 


Wysokodochodowych (do dnia 3 lutego 2020 


roku Subfundusz Spektrum Globalnych 


Możliwości, a do dnia 24 kwietnia 2019 roku 


Subfundusz Globalnych Możliwości) 


wydzielonego w ramach  


BNP Paribas Premium Specjalistycznego 


Funduszu Inwestycyjnego Otwartego  


(do dnia 3 lutego 2020 roku Spektrum 


Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, a 


do dnia 24 kwietnia 2019 roku Raiffeisen 


Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 


Parasolowy) 


za rok obrotowy zakończony  


dnia 31 grudnia 2020 roku 
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z 


BADANIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA 


FINANSOWEGO 


Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej BNP Paribas Towarzystwa Funduszy 


Inwestycyjnych S.A. 


 


Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania 


finansowego 


 


Opinia  


Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 


Subfunduszu BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (do dnia 3 lutego 2020 roku 


Subfundusz Spektrum Globalnych Możliwości, a do dnia 24 kwietnia 2019 roku Subfundusz 


Globalnych Możliwości) („Subfundusz”) wydzielonego w ramach BNP Paribas Premium 


Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (do dnia 3 lutego 2020 roku Spektrum 


Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, a do dnia 24 kwietnia 2019 roku Raiffeisen 


Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy) („Fundusz"), które zawiera 


wprowadzenie do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego, zestawienie lokat 


oraz bilans sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, rachunek wyniku z operacji, 


zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 


2020 roku, a także noty objaśniające i informację dodatkową („sprawozdanie finansowe"). 


Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:  


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


dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony 


w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 


1994 roku o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości" - Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z 


późn. zm.), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz przyjętymi 


zasadami (polityką) rachunkowości; 


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


statutem Funduszu; 


• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych 


zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. 
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Podstawa opinii  


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 


Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej 


Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów 


badania oraz innych dokumentów (z późn. zm.) („KSB”), a także stosownie do ustawy z dnia 


11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 


(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415). 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 Międzynarodowym Kodeksem etyki 


zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady 


Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA") przyjętym 


uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku 


w sprawie zasad etyki zawodowej 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 IESBA. 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.  


 


Inne sprawy  


Sprawozdanie finansowe Subfunduszu za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zostało 


zbadane przez działającego w imieniu innej firmy audytorskiej biegłego rewidenta, który 


wyraził opinię bez zastrzeżeń na temat tego sprawozdania w dniu 6 kwietnia 2020 roku. 


 


 


Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa za sprawozdanie 
finansowe 


Zarząd BNP Paribas Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) jest 


odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 


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


majątkowej i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu zgodnie z przepisami Ustawy o 


rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, przyjętymi zasadami 


(polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa i statutem 


Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Towarzystwa 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 
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działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd Towarzystwa 


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 są zobowiązani do zapewnienia, aby 


sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 


Członkowie Rady Nadzorczej 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; 


• 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 
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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 Komitetowi Audytu 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 


 


Informacje o przestrzeganiu obowiązujących regulacji ostrożnościowych 


Zarząd Towarzystwa odpowiada za zapewnienie zgodności działania Subfunduszu z 


regulacjami ostrożnościowymi. 


Naszym obowiązkiem jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania czy Subfundusz 


przestrzega obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych 


przepisach. 


Celem badania sprawozdania finansowego nie było wyrażenie opinii na temat przestrzegania 


przez Subfundusz obowiązujących regulacji ostrożnościowych, a zatem nie wyrażamy opinii 


na ten temat.  


W oparciu o przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego informujemy, że nie 


zidentyfikowaliśmy przypadków naruszenia przez Subfundusz w okresie od dnia 1 stycznia 


2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku obowiązujących regulacji ostrożnościowych, 


określonych w odrębnych przepisach, które mogłyby mieć istotny wpływ na sprawozdanie 


finansowe. 
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Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest 


niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Małgorzata Pek-Kocik. 


Działający w imieniu Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, wpisanej 


na listę firm audytorskich pod numerem 186, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał 


sprawozdanie finansowe. 


 


 


Małgorzata Pek-Kocik  
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z 


badania rocznego jednostkowego sprawozdania 


finansowego  


Subfunduszu BNP PARIBAS Top Funduszy 


Obligacji Krajowych (do dnia 3 lutego 2020 roku 


Subfundusz Spektrum Dłużny, a do dnia 24 


kwietnia 2019 roku Subfundusz Aktywnego 


Oszczędzania) wydzielonego w ramach  


BNP Paribas Premium Specjalistycznego 


Funduszu Inwestycyjnego Otwartego  


(do dnia 3 lutego 2020 roku Spektrum 


Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, a 


do dnia 24 kwietnia 2019 roku Raiffeisen 


Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 


Parasolowy) 


za rok obrotowy zakończony  


dnia 31 grudnia 2020 roku 
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z 


BADANIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA 


FINANSOWEGO 


Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej BNP Paribas Towarzystwa Funduszy 


Inwestycyjnych S.A. 


 


Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania 


finansowego 


 


Opinia  


Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 


Subfunduszu BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych (do dnia 3 lutego 2020 roku 


Subfundusz Spektrum Dłużny, a do dnia 24 kwietnia 2019 roku Subfundusz Aktywnego 


Oszczędzania) („Subfundusz”) wydzielonego w ramach BNP Paribas Premium 


Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (do dnia 3 lutego 2020 roku Spektrum 


Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, a do dnia 24 kwietnia 2019 roku Raiffeisen 


Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy) („Fundusz"), które zawiera 


wprowadzenie do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego, zestawienie lokat 


oraz bilans sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, rachunek wyniku z operacji, 


zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 


2020 roku, a także noty objaśniające i informację dodatkową („sprawozdanie finansowe"). 


Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:  


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


dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony 


w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 


1994 roku o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości" - Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z 


późn. zm.), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz przyjętymi 


zasadami (polityką) rachunkowości; 


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


statutem Funduszu; 


• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych 


zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. 
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Podstawa opinii  


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 


Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej 


Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów 


badania oraz innych dokumentów (z późn. zm.) („KSB”), a także stosownie do ustawy z dnia 


11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 


(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415). 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 Międzynarodowym Kodeksem etyki 


zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady 


Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA") przyjętym 


uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku 


w sprawie zasad etyki zawodowej 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 IESBA. 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.  


 


Inne sprawy  


Sprawozdanie finansowe Subfunduszu za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zostało 


zbadane przez działającego w imieniu innej firmy audytorskiej biegłego rewidenta, który 


wyraził opinię bez zastrzeżeń na temat tego sprawozdania w dniu 6 kwietnia 2020 roku. 


 


Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa za sprawozdanie 
finansowe 


Zarząd BNP Paribas Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) jest 


odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 


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


majątkowej i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu zgodnie z przepisami Ustawy o 


rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, przyjętymi zasadami 


(polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa i statutem 


Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Towarzystwa 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 Towarzystwa 
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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 są zobowiązani do zapewnienia, aby 


sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 


Członkowie Rady Nadzorczej 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; 


• 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 
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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 Komitetowi Audytu 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 


 


Informacje o przestrzeganiu obowiązujących regulacji ostrożnościowych 


Zarząd Towarzystwa odpowiada za zapewnienie zgodności działania Subfunduszu z 


regulacjami ostrożnościowymi. 


Naszym obowiązkiem jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania czy Subfundusz 


przestrzega obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych 


przepisach. 


Celem badania sprawozdania finansowego nie było wyrażenie opinii na temat przestrzegania 


przez Subfundusz obowiązujących regulacji ostrożnościowych, a zatem nie wyrażamy opinii 


na ten temat.  


W oparciu o przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego informujemy, że nie 


zidentyfikowaliśmy przypadków naruszenia przez Subfundusz w okresie od dnia 1 stycznia 


2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku obowiązujących regulacji ostrożnościowych, 


określonych w odrębnych przepisach, które mogłyby mieć istotny wpływ na sprawozdanie 


finansowe. 


 


 


 


 


 


 


 


 







Mazars Audyt Sp. z o.o.  6 


 


Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest 


niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Małgorzata Pek-Kocik. 


Działający w imieniu Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, wpisanej 


na listę firm audytorskich pod numerem 186, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał 


sprawozdanie finansowe. 


 


 


Małgorzata Pek-Kocik  


 


 


Kluczowy Biegły Rewident 


 


 


 


Nr 13070  


 


 


 


 


Warszawa, dnia 29 marca 2021 roku 
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BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 


INWESTYCYJNY OTWARTY                                                                                                                                                       
(do dnia 3.02.2020 r. SPEKTRUM SPECJALISTYCZNY 


FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, a do dnia 
24.04.2019 r. RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 


INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY) 
 
 
 
 


ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO DNIA 31 
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WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU  


BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ OTWARTY SUBFUNDUSZ BNP 


PARIBAS TOP FUNDUSZY OBLIGACJI KRAJOWYCH 


 


Subfundusz BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych (dalej jako „Subfundusz”) jest 


subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz 


Inwestycyjny Otwarty (dalej jako „Fundusz”). Do dnia 3.02.2020 roku subfundusz działał pod nazwą 


Spektrum Dłużny, a do dnia 24.04.2019 roku nazwą Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania. 


Fundusz BNP Paribas Premium SFIO (do dnia 3 lutego 2020 roku pod nazwą Spektrum SFIO) jest 


specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 


− BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (do dnia 3 lutego 2020 roku działającego pod 


nazwą Spektrum Dłużny, a do dnia 24 kwietnia 2019 roku działającego pod nazwą Raiffeisen 


Aktywnego Oszczędzania), 


− BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (do dnia 3 lutego 2020 roku działającego pod 


nazwą Spektrum Globalnych Możliwości, a do dnia 24 kwietnia 2019 roku działającego pod 


nazwą RAIFFEISEN Globalnych Możliwości), 


− BNP Paribas Aktywny w likwidacji (do dnia 3 lutego 2020 roku działającego pod nazwą 


Spektrum Aktywny, a do dnia 24 kwietnia 2019 roku działającego pod nazwą Raiffeisen 


Aktywnego Inwestowania). Likwidacja rozpoczęła się w dniu 24 września 2020 roku, 


− BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (do dnia 3 lutego 2020 roku działającego pod nazwą 


Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych, a do dnia 24 kwietnia działającego pod nazwą 


Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych). 


 


Fundusz w dniu 11 czerwca 2014 roku został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod 


numerem RFI 990. Fundusz został utworzony na okres nieograniczony 


 


Pierwsza wycena Subfunduszu miała miejsce w dniu 2 lipca 2014 roku. 


Subfundusz został utworzony na czas nieograniczony. 


 


Fundusz w ramach subfunduszy zbywa jednostki kategorii A, B, C i P, różniące się sposobem pobierania 


opłat manipulacyjnych. 


Jednostki Uczestnictwa kategorii A charakteryzują się tym, że Towarzystwo pobiera opłatę 


manipulacyjną za zbywanie, zamianę i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A. 


Jednostki Uczestnictwa kategorii B charakteryzują się tym, że Towarzystwo pobiera opłatę 


manipulacyjną za zbywanie i zamianę Jednostek Uczestnictwa kategorii B.   


Jednostki Uczestnictwa kategorii C charakteryzują się tym, że Towarzystwo pobiera opłatę 


manipulacyjną z tytułu zamiany i odkupywania Jednostek Uczestnictwa kategorii C. 


Jednostki Uczestnictwa kategorii P charakteryzują się tym, że Towarzystwo pobiera opłatę 


manipulacyjną za zbywanie, Zamianę i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii P. 


 


Na dzień bilansowy Fundusz w ramach Subfunduszy zbywał Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz 


kategorii B. 


Towarzystwo za zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz 


zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B pobiera opłatę manipulacyjną w 


maksymalnej wysokości 2,00 % kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia 


Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz odpowiednio w dniu nabycia Jednostek 


Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B. Towarzystwo za Zamianę Jednostek Uczestnictwa 


Subfunduszu kategorii A oraz kategorii B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 4% 
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kwoty wynikającej z pomnożenia liczby zamienianych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez 


WANSJU. Opłata manipulacyjna pobierana jest w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. 


Za zarządzanie Funduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie stałe ze środków Subfunduszu. 


Wynagrodzenie stałe dla każdej kategorii jednostki nie może być wyższe, niż 2,00 % w skali roku od 


średniej rocznej Wartości Aktywów Subfunduszu Netto na daną kategorię w danym roku. 


 


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 


Od dnia 23 marca 2019 roku Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, jest zarządzany 


przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 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 16 692 912,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, 


REGON: 012557199.  


Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, do dnia 22 marca 2019 roku był zarządzany 


przez Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w dniu 04.01.2019 miała miejsce zmiana 


nazwy z Raiffeisen TFI S.A. na Riviera TFI S.A). Połączenie to nastąpiło na podstawie artykułu 492 § 1 


pkt 1 KSH poprzez przeniesienie na Spółkę TFI BGŻ BNP PARIBAS S.A. całego majątku RIVIERA TFI 


S.A. (łączenie się przez przejecie). 


 


Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 


Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą 


w Warszawie, ul. Piękna 18, 00-549 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. 


 


Ograniczenia inwestycyjne 


Fundusz lokuje co najmniej 30% Aktywów Subfunduszu w obligacje emitowane, poręczane lub 


gwarantowane przez Skarb Państwa, o ratingu nie niższym, niż posiada Rzeczpospolita Polska, a także 


poprzez inwestowanie do 50% Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty 


Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. 


 


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 2020 r. poz. 95, z późn. zm.) (dalej jako „Ustawa”). 


Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania 


finansowego 


1. Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do 


31 grudnia 2020 roku. Dniem bilansowym jest dzień 31 grudnia 2020 roku. 
 


2. Pandemia Covid-19 i sposoby jej przeciwdziałania miały jednoznacznie negatywny wpływ na 


światową gospodarkę, a panika na rynkach finansowych w marcu 2020 roku doprowadziła do 
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znacznego obniżenia wartości aktywów w funduszach zarządzanych przez Towarzystwo. 


Jednocześnie rządy, banki centralne i organizacje międzynarodowe bez zwłoki i z dużą 


determinacją zastosowały bezprecedensowe środki mające na celu zarówno walkę z epidemią jak 


i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom gospodarczym. Niskie oprocentowanie depozytów 


bankowych i rentowności obligacji skarbowych zmusiły inwestorów do poszukiwania nowych miejsc 


do inwestowania, co skutkowało zwiększeniem ich ogólnej tolerancji na ryzyko i spowodowało 


dynamiczne odbicie klas aktywów o podwyższonym poziomie ryzyka. Ta tendencja doprowadziła 


też do szybkiego odbudowania wartości aktywów pod zarządzaniem utraconych podczas marcowej 


paniki i dalszego ich wzrostu w całym okresie pozostałym do końca 2020 roku. Wytworzenie 


skutecznych szczepionek daje nadzieje na powrót gospodarki światowej do normalności już drugiej 


połowie 2021 roku. Mimo więc wciąż dużej ilości nowych zachorowań i kontynuacji obostrzeń 


mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa, w ocenie Zarządu, pandemia 


Covid-19 nie stanowi zagrożenia dla założenia kontynuacji działalności przez Subfundusz. W 


związku z powyższym, jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 


grudnia 2020 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, przy 


założeniu kontynuowania działalności Funduszu oraz Subfunduszy w dającej się przewidzieć 


przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją również 


inne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu oraz 


Subfunduszy. Zarząd nie widzi też zagrożenia w odniesieniu do spełnienia przez Towarzystwo 


przewidzianych przez prawo wymogów kapitałów. 


 


3. 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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  2020-12-31 2019-12-31 


TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 


Wartość wg ceny 
nabycia w tys. 


Wartość wg wyceny 
na dzień bilansowy 


w tys. 


Procentowy udział 
w aktywach ogółem 


Wartość wg ceny 
nabycia w tys. 


Wartość wg 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 5 208 5 288 32,32% 19 932 20 013 93,60% 


Instrumenty pochodne - - - - - - 


Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - - - - - - 


Jednostki uczestnictwa 10 523 10 712 65,46% - - - 


Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą 


- - - - - - 


Wierzytelności - - - - - - 


Weksle - - - - - - 


Depozyty - - - - - - 


Waluty - - - - - - 


Nieruchomości - - - - - - 


Statki morskie - - - - - - 


Inne - - - - - - 


Suma: 15 731 16 000 97,78% 19 932 20 013 93,60% 


 


 
Tabela główna Zestawienia lokat może nie uzgadniać się do Bilansu w części Składników lokat notowanych i nienotowanych. Pozycja Instrumenty pochodne w Tabeli głównej Zestawienia lokat 
przedstawia instrumenty pochodne które na dzień bilansowy miały dodatnią lub ujemną wycenę. Instrumenty pochodne które na dzień bilansowy miały ujemną wycenę są w Bilansie ujmowane w 
części Zobowiązania
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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 wg 
ceny 


nabycia w 
tys. 


Wartość wg 
wyceny na 


dzień 
bilansowy w 


tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


O terminie wykupu do 1 roku                50 50 50 0,31% 


Bony pieniężne                 - - - - 


Bony skarbowe                - - - - 


Inne                - - - - 


Obligacje                50 50 50 0,31% 


Aktywny rynek nieregulowany                50 50 50 0,31% 


WZ0121 (PL0000106068) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 


TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 


SKARB PAŃSTWA Polska 2021-01-25 0,28% 1 000 50 50 50 0,31% 


O terminie wykupu powyżej 1 roku               5 234 5 158 5 238 32,01% 


Bony pieniężne                 - - - - 


Bony skarbowe                - - - - 


Inne                - - - - 


Obligacje               5 234 5 158 5 238 32,01% 


Aktywny rynek nieregulowany                3 784 3 724 3 785 23,13% 


WZ0124 (PL0000107454) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 


TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 


SKARB PAŃSTWA Polska 2024-01-25 0,28% 1 000 50 48 50 0,31% 


WZ0126 (PL0000108817) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 


TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 


SKARB PAŃSTWA Polska 2026-01-25 0,28% 1 000 50 49 50 0,31% 


WZ0528 (PL0000110383) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 


TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 


SKARB PAŃSTWA Polska 2028-05-25 0,25% 1 000 2 160 2 106 2 156 13,17% 


ARCHICOM S.A. SERIA 
M3/2018 (PLARHCM00065) 


Aktywny rynek 
nieregulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
ALTERNATYWNY 
GPW 


ARCHICOM S.A. Polska 2022-07-13 3,12% 1 000 24 23 23 0,14% 


DS1030 (PL0000112736) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 


TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 


SKARB PAŃSTWA Polska 2030-10-25 1,25% 1 000 1 500 1 498 1 506 9,20% 


Aktywny rynek regulowany                1 450 1 434 1 453 8,88% 


BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO SERIA FPC0427 
(PL0000500260) 


Aktywny rynek 
regulowany 


CATALYST - 
RYNEK 
REGULOWANY 
GPW 


BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 


Polska 2027-04-27 1,88% 1 000 1 450 1 434 1 453 8,88% 


Suma:                5 284 5 208 5 288 32,32% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 


Rodzaj rynku Nazwa rynku 
Nazwa i rodzaj 


funduszu 
Liczba 


Wartość wg ceny 
nabycia w tys. 


Wartość wg wyceny 
na dzień bilansowy 


w tys. 


Procentowy udział 
w aktywach ogółem 


Jednostki uczestnictwa        60 631,2392 10 523 10 712 65,46% 


INVESTOR OSZCZĘDNOŚCIOWY FIO (-) 
Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


Nazwa: INVESTOR 
OSZCZĘDNOŚCIOWY 
FIO 
Typ: FIO 


6 159,1431 1 610 1 634 9,98% 


SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH 
PAPIERÓW KORPORACYJNYCH (-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


Nazwa: AVIVA 
INVESTORS FIO 
SUBFUNDUSZ AVIVA 
INVESTORS 
DŁUŻNYCH 
PAPIERÓW 
KORPORACYJNYCH 
Typ: FIO 


17 135,9468 2 313 2 401 14,68% 


SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI 
DYNAMICZNY (-) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


Nazwa: AVIVA 
INVESTORS FIO 
SUBFUNDUSZ AVIVA 
INVESTORS 
OBLIGACJI 
DYNAMICZNY 
Typ: FIO 


9 012,7982 1 500 1 504 9,19% 


SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY 
DOCHODOWY (PLUITFI00407) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


Nazwa: GENERALI 
SFIO SUBFUNDUSZ 
GENERALI AKTYWNY 
DOCHODOWY 
Typ: SFIO 


14 918,8240 1 700 1 733 10,59% 


SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA 
OBLIGACJE (PLUITFI00571) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


Nazwa: GENERALI 
FIO SUBFUNDUSZ 
GENERALI KORONA 
OBLIGACJE 
Typ: FIO 


1 793,9518 700 702 4,29% 


SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA 
DOCHODOWY (PLUITFI00605) 


Nienotowane na 
aktywnym rynku 


Nie dotyczy 


Nazwa: GENERALI 
FIO SUBFUNDUSZ 
GENERALI KORONA 
DOCHODOWY 
Typ: FIO 


11 610,5753 2 700 2 738 16,73% 


Certyfikaty inwestycyjne         - - - 


Aktywny rynek nieregulowany         - - - 


Aktywny rynek regulowany         - - - 


Nienotowane na aktywnym rynku         - - - 


Suma:        60 631,2392 10 523 10 712 65,46% 
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TABELA DODATKOWA 
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT 


Rodzaj Łączna liczba 
Wartość wg ceny nabycia 


w tys. 
Wartość wg wyceny na 
dzień bilansowy w tys. 


Procentowy udział w 
aktywach ogółem 


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego 


    - - - 


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe 
instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 
lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 


    - - - 


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP     - - - 


Składniki bez gwarancji     - - - 


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do 
OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 


    - - - 


Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa     5 185 5 265 32,18% 


Obligacje   5 260 5 185 5 265 32,18% 


Suma:    5 260  5 185 5 265 32,18% 


 
 
 
 
 
 


TABELA DODATKOWA 
Składniki lokat nabyte od podmiotów o których mowa w art. 107 ustawy 


Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 


Suma: 151 0,93% 


WZ0121 (PL0000106068) 50 0,31% 


WZ0124 (PL0000107454) 51 0,31% 


WZ0126 (PL0000108817) 50 0,31% 


Suma: 151 0,93% 
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BILANS 2020-12-31 2019-12-31 


I. Aktywa 16 364 21 381 


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 283 1 361 


2) Należności 81 7 


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


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 5 288 17 700 


- dłużne papiery wartościowe 5 288 17 700 


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 10 712 2 313 


- dłużne papiery wartościowe - 2 313 


6) Nieruchomości - - 


7) Pozostałe aktywa - - 


II. Zobowiązania 64 73 


III. Aktywa netto (I - II) 16 300 21 308 


IV. Kapitał funduszu 10 523 15 729 


1) Kapitał wpłacony 551 218 550 522 


2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -540 695 -534 793 


V. Dochody zatrzymane 5 511 5 450 


1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 7 443 7 507 


2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 932 -2 057 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 266 129 


VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 16 300 21 308 


      


Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 150 742,5364 199 359,5798 


A 111 842,6743 147 502,9799 


B 38 899,8621 51 856,5999 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 108,13 106,88 


A 108,13 106,87 


B 108,16 106,90 
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 2020-01-01  
do 2020-12-31 


od 2019-01-01  
do 2019-12-31 


I. Przychody z lokat 270 591 


Dywidendy i inne udziały w zyskach - 10 


Przychody odsetkowe 249 580 


Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Dodatnie saldo różnic kursowych - - 


Pozostałe 21 1 


Kick back 21 - 


II. Koszty funduszu 442 509 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa 212 277 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 


Opłaty dla depozytariusza 56 54 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 21 22 


Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - 


Usługi w zakresie rachunkowości 145 136 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - 


Usługi prawne - 15 


Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - 


Koszty odsetkowe 7 - 


Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Ujemne saldo różnic kursowych - 5 


Pozostałe 1 - 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 108 - 


IV. Koszty funduszu netto (II-III) 334 509 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) -64 82 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 262 -146 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 125 -243 


- z tytułu różnic kursowych - -3 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 137 97 


- z tytułu różnic kursowych - - 


VII. Wynik z operacji (V+-VI) 198 -64 


Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa     


A 1,31 -0,33 


B 1,32 -0,27 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-01-01 do 2020-12-31 od 2019-01-01 do 2019-12-31 


I. Zmiana wartości aktywów netto     


1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 


21 308 36 732 


2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy 198 -64 


a) przychody z lokat netto -64 82 


b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 125 -243 


c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 137 97 


3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 198 -64 


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) -5 206 -15 360 


a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu 
zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów 
inwestycyjnych) 


696 1 883 


b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu 
odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów 
inwestycyjnych) 


-5 902 -17 243 


6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) -5 008 -15 424 


7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 16 300 21 308 


8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 18 190 27 583 


II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa     


1. Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym w rozbiciu na 
kategorie 


    


A     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1 012,7559 5 132,7229 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 36 673,0615 118 218,3519 


Saldo zmian -35 660,3056 -113 085,6290 


B     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 5 494,8821 12 536,4781 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 18 451,6199 43 625,2382 


Saldo zmian -12 956,7378 -31 088,7600 


2. Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu w rozbiciu 
na kategorie 


    


A     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 5 137 604,9313 5 136 592,1761 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 5 025 762,2570 4 989 089,1962 


Saldo zmian 111 842,6743 147 502,9799 


B     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 189 969,6708 184 474,7887 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 151 069,8087 132 618,1889 


Saldo zmian 38 899,8621 51 856,5999 


III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa     


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


    


A 106,87 106,91 


B 106,90 106,95 


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


    


A 108,13 106,87 


B 108,16 106,90 


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


    


A 1,18% -0,04% 


B 1,18% -0,05% 


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


        


A 105,90 2020-03-16 105,92 2019-03-29 


B 105,93 2020-03-16 105,95 2019-03-29 


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


        


A 108,13 2020-12-31 107,04 2019-11-07 


B 108,16 2020-12-31 107,07 2019-11-07 


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


        


A 108,13 2020-12-31 106,87 2019-12-31 


B 108,16 2020-12-31 106,90 2019-12-31 


IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości 
aktywów netto, w tym (**): 


2,43% 1,85% 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa 1,17% 1,00% 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 


Opłaty dla depozytariusza 0,31% 0,20% 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,12% 0,08% 


Usługi w zakresie rachunkowości 0,80% 0,49% 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - 
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(*) Dla funduszy rozpoczynających działalność w okresie bieżącym lub porównywalnym pierwszą wartością odniesienia jest wartość 
nominalna. 
 
(**) Dane prezentowane w ujęciu rocznym. 
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NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 
 
 
1) Opis przyjętych zasad rachunkowości. 
 
a) Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym. 
 


1. Przyjęte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowości opierają się na przepisach Ustawy 


o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2021 poz. 217) oraz przepisach 


Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 


rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249 poz. 1859) oraz wszelkich zmianach tych 


przepisów. 


2. Rokiem obrotowym Subfunduszu jest rok kalendarzowy. 


3. Sprawozdania finansowe Subfunduszu sporządza się dwa razy w roku, jako jednostkowe półroczne 


sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie finansowe. 


4. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporządza się w języku polskim i w walucie 


polskiej. Informacje zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wykazuje się w tysiącach 


złotych z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz liczby jednostek 


uczestnictwa. 


5. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje: zestawienie lokat, bilans, rachunek 


wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, noty objaśniające i informację dodatkową. Noty 


objaśniające zawierające zdarzenia które nie wystąpiły lub wyłącznie wartości zerowe zostały 


pominięte. 


6. Lokaty bankowe środków pieniężnych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 90 dni prezentuje się 


w bilansie w pozycji „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty” w kwocie nominalnej. Naliczone na dzień 


bilansowy odsetki prezentowane są w bilansie w pozycji „Należności”. Wszystkie lokaty środków 


pieniężnych o terminie zapadalności dłuższym niż 90 dni prezentowane są w tabeli lokat w pozycji 


„Depozyty”. 


7. W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu na dzień bilansowy przypadający na dzień 


roboczy wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w podziale na kategorie prezentowana jest 


według klucza podziałowego po wprowadzeniu na dzień bilansowy zmian w kapitale wpłaconym i 


wypłaconym, po zastosowaniu nowej liczby jednostek uczestnictwa. W przypadku gdy dzień bilansowy 


przypada na dzień wolny od pracy, do wyniku ujętego na dzień ostatniej w okresie sprawozdawczym 


wyceny oficjalnej doliczony jest wynik zgodny ze stanem na dzień bilansowy i dzielony jest kluczem 


podziałowym zgodnie z wyceną na ten dzień. 


 
b) Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu. 


 


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


2. Nabyte składniki lokat Subfunduszu ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia i 


wycenia zgodnie z obowiązującymi Fundusz regulacjami prawa i zapisami statutowymi. 


2.1. Przez cenę nabycia należy rozumieć wartość nabycia składnika aktywów łącznie 


z poniesionymi opłatami, w szczególności z prowizjami maklerskimi i podatkiem od czynności cywilno-


prawnych (w przypadku aktywów niepublicznych, gdy PCC płacony jest przez Subfundusz), za 
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wyjątkiem opłat należnych Depozytariuszowi i izbom depozytowo-rozliczeniowym. 


2.2. Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zero.  


2.3. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki 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.  


3. Zysk lub stratę ze zbycia lokat: 


3.1. Wylicza się metodą HIFO „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu 


sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku składników 


wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 


stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej. 


3.2. W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji uznaje się, że wygaśnięciu 


podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto. 


3.3. Zysk lub stratę ze zbycia walut wylicza się zgodnie z metodą określoną w pkt. 3.1. 


3.4. Metody HIFO nie stosuje się do papierów wartościowych nabytych z udzielonym przez drugą stronę 


przyrzeczeniem odkupu.  


4. W przypadku gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika lokat, w 


pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika.  


5. Prawa poboru oraz dywidendy: 


5.1. Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 


rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy 


kurs nieuwzględniający wartości tego prawa poboru.   


5.2. Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości równej zero, w dniu 


następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 


5.3. Należną dywidendę z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych 


w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy 


nieuwzględniający wartości tego prawa do dywidendy.  


5.4. Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo do otrzymania 


dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu 


następnym po dniu ustalenia tych praw.  


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


7. Nabycie albo zbycie składników lokat: 


7.1. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach rachunkowych w 


dacie zawarcia umowy.  


7.2. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po momencie, 


o którym mowa w par. 24 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2007 r. 


w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz składniki, dla których we 


wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzględnia się w najbliższej 


wycenie aktywów Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiązań.  


8. 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. 


9. Operacje dotyczące Subfunduszu wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie 
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wylicza kursu, należy określić w relacji do wskazanej przez Subfundusz waluty.  


10. W księgach Subfunduszu ujmowane są wszystkie przychody i koszty związane z działalnością 


Subfunduszu, niezależnie od terminu ich zapłaty. 


11. Zmiany kapitału wpłaconego i wypłaconego: 


11.1. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa 


w określonym dniu wyceny, nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym i wypłaconym, związanych 


z wpłatami i wypłatami, ujmowanymi w dniu zbycia i odkupienia. 


11.2. Dniem wprowadzenia do ksiąg Subfunduszu zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału 


wypłaconego jest dzień zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, przy zastosowaniu wartości 


aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, wyznaczonej zgodnie ze zdaniem poprzednim. 


 


 
c) Metody wyceny aktywów oraz zobowiązań Subfunduszu, aktywów netto i wyniku 


z operacji. 


 


1. W każdym Dniu Wyceny Fundusz wycenia aktywa Subfunduszu oraz ustala: Zobowiązania  


Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadającą 


na Jednostkę Uczestnictwa oddzielnie dla każdej kategorii jednostki. 


Do wyceny Aktywów Funduszu stosuje się przepisy Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 


roku (Dz. U. z 2021 poz. 217) oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 


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


oraz wszelkie zmiany tych przepisów. 


2. Wartość aktywów i pasywów Subfunduszu jest ustalana zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny oraz z 


uwzględnieniem, przewidzianych prawem, szczególnych zasad wyceny aktywów i pasywów funduszy 


inwestycyjnych. 


3. Dniem Wyceny jest dzień określony w Statucie Funduszu. Wartość Aktywów Funduszu, Wartość 


Aktywów Netto Subfunduszy oraz Wartość Aktywów Netto Subfunduszy przypadająca na Jednostkę 


Uczestnictwa ustalana jest na każdy Dzień Wyceny w następującym po nim dniu roboczym według 


wartości w Dniu Wyceny. Wycena aktywów dokonywana jest w oparciu o ostatnio dostępne kursy z 


głównego, aktywnego rynku na godz. 23:30 czasu polskiego w Dniu Wyceny.  


4. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Dzień Wyceny ustala się pomniejszając Wartość Aktywów 


Subfunduszu o jego zobowiązania. 


5. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę uczestnictwa  na Dzień Wyceny jest ustalana 


przez podzielenie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dany Dzień Wyceny przez liczbę jednostek 


uczestnictwa w tym Dniu Wyceny.  


6. Zasady wyceny lokat na aktywnym rynku i lokat nienotowanych przyjmuje się zgodnie z zapisami 


Statutu Funduszu, przy czym Aktywnym Rynkiem jest rynek spełniający łącznie następujące kryteria: 


- Instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne. 


- Zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy (co oznacza, że w 


poprzednim pełnym miesiącu kalendarzowym zawarto na danym rynku przynajmniej w jednym dniu 


transakcje oraz występują co najmniej w 15 dniach oferty kupna lub sprzedaży i są publikowane w 


powszechnie dostępnym serwisie informacyjnym).  
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- W przypadku, gdy instrument był notowany po raz pierwszy w bieżącym lub poprzednim miesiącu 


kalendarzowym na podstawie decyzji Zarządzającego lub TFI dany rynek może zostać uznany jako 


aktywny. W przypadku, gdy w poprzednim miesiącu transakcje wystąpiły rzadziej niż w czterech dniach 


Zarządzający lub TFI może uznać dany rynek za nieaktywny (ceny z tego rynku są podawane do 


publicznej wiadomości). 


6.1. Rynek międzybankowy nie jest traktowany jako rynek aktywny. Przyjmuje się, że w przypadku 


bonów skarbowych rynek BondSpot nie jest rynkiem aktywnym, 


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


wartością godziwą jest kurs ustalony na ryku głównym. Podstawą wyboru rynku głównego dla  


składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku jest wolumen obrotu na danym składniku lokat za 


poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wyboru rynku głównego dokonuje się w pierwszym Dniu Wyceny w 


danym miesiącu kalendarzowym. 


6.3. W przypadku, gdy ceny pozyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 


punktem 2 przez Depozytariusza i Księgowość Funduszu, różnią się między sobą, wówczas 


Zarządzający lub TFI, według swojej najlepszej wiedzy dokonuje wyboru jednej z powyższych cen. 


7. W przypadku dłużnych papierów wartościowych, listów zastawnych oraz weksli innych niż płatnych 


za okazaniem, których wycena odbywa się  metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy 


zastosowaniu efektywnej stopy procentowej oraz dla których w prospekcie emisyjnym (lub innym 


dokumencie określającym warunki emisji) nie określono okresów odsetkowych SCN wyznaczana jest 


na podstawie przepływów pieniężnych i dat faktycznych przepływów. Jeżeli data wykupu lokat przypada 


na dzień wolny od pracy to za datę przepływu do wyliczenia SCN przyjmuje się datę pierwszego dnia 


roboczego po dniu wolnym od pracy). Skutek wyceny tych składników zalicza się odpowiednio do 


przychodów odsetkowych lub kosztów odsetkowych Subfunduszu.  


8. W przypadku dłużnych papierów wartościowych, listów zastawnych oraz weksli, dla których nie 


wskazano daty wykupu (np. w przypadku weksli płatnych za okazaniem) lub gdy zgodnie z umową lub 


warunkami emisji dany składnik lokat może zostać wykupiony w dowolnym momencie, wówczas nie 


można wiarygodnie określić daty końcowego przepływu do obliczenia ESP za pomocą funkcji XIRR. W 


takim przypadku, wartość lokat, o których mowa powyżej, na dany Dzień Wyceny, równa się wartości 


nominalnej powiększonej o odsetki naliczone w stosunku do nominału. 


9. W przypadku składników lokat kuponowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia przy 


zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, dla których w prospekcie emisyjnym (lub innym 


dokumencie określającym warunki emisji) nie zostały określone daty kolejnych okresów odsetkowych 


lub oprocentowanie - w dniu zmiany okresu odsetkowego przyjmuje się do określenia wszystkich 


przyszłych przepływów pieniężnych parametry z aktualnego okresu odsetkowego (data początku i 


końca okresu odsetkowego, oprocentowanie).  Zakłada się że datą ostatniego przepływu jest data 


wykupu. 


10. W przypadku papierów wartościowych wycenianych przy wykorzystaniu skorygowanej ceny 


nabycia, dla których w prospekcie emisyjnym (lub innym dokumencie określającym warunki emisji)  


wskazano okresy odsetkowe do wyliczenia SCN przyjmuje się, jako daty przepływów pieniężnych daty 


okresów odsetkowych wskazane w tych dokumentach, nawet jeśli wypadają w dni wolne od pracy. 


11. Skorygowaną cenę nabycia wylicza się przy użyciu funkcji XNPV, oszacowanej przy zastosowaniu 


efektywnej stopy procentowej obliczonej przy wykorzystaniu funkcji XIRR, narzędzi dostępnych w 
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arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. 


12. Wycena papierów wartościowych według skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy  


zastosowaniu efektywnej stopy procentowej następuje od dnia ujęcia w księgach danego składnika 


lokat, przy czym do dnia rozliczenia transakcji nabycia skorygowana cena nabycia danego składnika 


lokat równa się cenie nabycia. 


13. W przypadku dłużnych papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych wycenianych 


w skorygowanej cenie nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, cena  nabycia i  


naliczone należności odsetkowe (rozumiane są jako odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej 


stopy procentowej oraz odpisy dyskonta lub premii) są przeszacowywane do bieżącej wartości wg 


średniego kursu  NBP  ogłaszanego dla danej waluty przez NBP na dzień wyceny, a wynik ujmowany 


jest na przychodach / kosztach z tytułu różnic kursowych. 


14. W przypadku sprzedaży dłużnych papierów wartościowych należności z tytułu przychodów 


odsetkowych do dnia rozliczenia transakcji sprzedaży ujmuje się  w następujący sposób: 


      -  Wartość sprzedanych odsetek na dzień rozliczenia sprzedaży ujmowana jest w należnościach ze 


sprzedaży oraz pomniejsza saldo konta należności z tytułu odsetek.  


      - W okresie pomiędzy datą transakcji sprzedaży a datą rozliczenia przychody odsetkowe naliczane 


są według wartości odsetek z tabel odsetkowych emitenta na dany Dzień Wyceny i księgowane na konto 


należności z tytułu odsetek oraz przychody z tytułu odsetek. 


15. Dla papierów wartościowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia różnica pomiędzy 


skorygowaną ceną nabycia na dzień zawarcia transakcji sprzedaży (bez odsetek), a wartością   


sprzedaży (bez odsetek) ujmowana jest na koncie należności ze sprzedaży oraz powyższa 


wartość  pomniejsza/powiększa konto amortyzacja dyskonta/premii. 


16. Wierzytelności, dla których określono terminy przepływów środków pieniężnych wycenia się w 


skorygowanej cenie nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. W przypadku 


wierzytelności, dla których nie można wiarygodnie określić przepływy środków pieniężnych, wartość 


lokat, na dany Dzień Wyceny, równa się wartości nominalnej powiększonej o odsetki naliczone w 


stosunku do nominału.  


17. Inne, niż wskazane w powyższych postanowieniach niniejszej polityki rachunkowości, składniki lokat 


Subfunduszu wycenia się według wartości godziwej wyznaczonej przez: oszacowanie wartości  


składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, zastosowanie do wyceny 


właściwego modelu, bądź wyspecjalizowany i niezależny podmiot zewnętrzny. Subfundusz zastosuje 


metodę wyceny najbardziej adekwatną do danego składnika lokat, zgodnie z najlepszą wiedzą 


Subfunduszu oraz praktyką na rynku finansowym. 


18. Metody wyceny wskazane w ppkt. 15 podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem, z tym, że 


podstawowymi metodami wyceny dla poniżej wskazanych składników lokat są:  


18.1. W przypadku warrantów subskrypcyjnych– modele wyceny na podstawie danych pochodzących 


z aktywnego rynku, uwzględniające wycenę odpowiadających im papierów wartościowych udziałowych 


danego emitenta oraz szczegółowe warunki emisji lub inkorporowanych praw. 


18.2. W przypadku instrumentów pochodnych: 


– w przypadku kontraktów terminowych typu forward oraz kontraktów terminowej wymiany przyszłych 


płatności typu swap – model zdyskontowanych przepływów pieniężnych w oparciu o dane rynkowe 


pobierane z powszechnie dostępnego serwisu informacyjnego; 
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 – jeśli nie ma możliwości uzyskiwania kursów z rynków aktywnych, wykorzystane będą powszechnie 


stosowane metody estymacji, w szczególności dla opcji nienotowanych stosuje się sposób estymacji 


przy wykorzystaniu modelu Blacka-Scholesa. 


18.3. W przypadku depozytów – ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki 


naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


18.4. W przypadku walut nie będących depozytami – ich wartość wyznacza się po przeliczeniu według 


ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego na Dzień Wyceny dla danej waluty przez 


Narodowy Bank Polski. 


18.5. Model Wyceny Praw Poboru – za wartość godziwą prawa poboru uznaje się wartość niższą z 


dwóch (a lub b): 


 
a) W dniu, w którym spółka jest notowana po raz ostatni z prawem poboru, ustalana jest graniczna 


wartość teoretyczna praw poboru wyliczana według wzoru: 


Vt = (a – b) / [1+(n / m)]   wzór (1) 


gdzie : 


Vt – wartość teoretyczna prawa poboru 


a – kurs zamknięcia akcji w ostatnim dniu notowania akcji z prawem poboru 


b – cena emisyjna akcji nowej emisji 


n – liczba akcji z prawem poboru 


m – liczba akcji nowej emisji 


b)  wartość teoretyczną wyznaczoną zgodnie z następującym wzorem: 
Vt = (a – b) / (n / m)  wzór (2) 


gdzie: 
a – kurs zamknięcia akcji z danego dnia 


 
W przypadku, gdy zgodnie z obliczeniami teoretyczna wartość prawa poboru przyjmuje wartość ujemną, 


do wyceny należy przyjąć wartość prawa poboru wynoszącą 0 PLN; 


i. W przypadku, gdy wielkość emisji określona jest widełkowo, do wyliczenia wartości prawa 


poboru/warrantów uwzględnia się górną granicę wielkości emisji; 


ii. W przypadku, gdy cena akcji nowej emisji określona jest widełkowo, do wyliczenia wartości 


prawa poboru/warrantu uwzględnia się średnią arytmetyczną górnej i dolnej granicy ceny; 


iii. W przypadku, gdy cena akcji nowej emisji określona jest z podaniem jednej granicy (określona 


jest jedynie minimalna lub maksymalna cena) do wyceny prawa poboru/warrantu uwzględnia 


się cenę podaną przez emitenta. Po podaniu przez emitenta ceny emisyjnej, do publicznej 


wiadomości, do wyceny prawa poboru przyjmuje się cenę emisyjną ustaloną przez emitenta i 


stosuje się ją od dnia ogłoszenia; 


• W przypadku, gdy emitent nie poda ceny emisyjnej, wycena prawa poboru/warrantu 


dokonywana jest w wartości zero. Po podaniu przez emitenta ceny emisyjnej w terminie 


późniejszym, do wyceny prawa poboru przyjmuje się cenę emisyjną ustaloną przez emitenta i 


stosuje się ją od dnia ogłoszenia.: 


Po ostatnim dniu notowania prawa poboru, ale przed jego wykonaniem – wartość ustaloną według 


poniższego wzoru na wartość teoretyczna prawa poboru: 


C – cena rynkowa akcji w danym dniu 
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B – cena emisyjna akcji nowej emisji 


L – liczba praw poboru potrzebnych do nabycia akcji nowej emisji 


 


(C – B) / L 


Od pierwszego dnia po ostatnim notowaniu prawa poboru dokonuje się porównania ostatniej ceny prawa 


poboru oraz wartości wyliczonej przy wykorzystaniu powyższego wzoru i w danym dniu wyceny stosuje 


się niższą z tych dwóch wartości. 


18.6. Model Wyceny Praw do Akcji (PDA), Praw do Nowych Emisji (PNE) – za wartość godziwą uznaje 


się wartość ustaloną w oparciu o publicznie ogłoszoną na aktywnym rynku cenę akcji nieróżniących się 


istotnie, o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym w szczególności notowanych akcji innych 


serii. W przypadku pierwszej emisji za wartość godziwą prawa do akcji uznaje się wartość ustaloną 


według ceny emisyjnej zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny. 


19. Wycena tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania nie będących 


przedmiotem obrotu na aktywnym rynku odbywa się poprzez przyjęcie wartości aktywów netto na tytuł 


uczestnictwa, ogłaszanej przez podmiot dokonujący wyceny aktywów takiego Funduszu lub instytucji 


na dzień poprzedzający Dzień Wyceny, chyba że do godziny wskazanej w statucie z której uwzględnia 


się ostatnie dostępne kursy,  dostępna jest wartość nowsza – wówczas według tej wartości. Przy 


wycenie uwzględniane będą wszelkie istotne zmiany wartości godziwej tytułu uczestnictwa od momentu 


ogłoszenia ich wartości do godziny w Dniu Wyceny, o której mowa w Statucie Funduszu. 


20. Ustalanie oraz wycena innych aktywów i ustalanie niektórych zobowiązań. 


20.1. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia 


Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich 


instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych, wycenia się 


według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych.   


20.2. Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych mogą być wszystkie papiery wartościowe 


dopuszczone do publicznego obrotu, których nabycie jest dopuszczalne przez Statut Funduszu.  


20.3. Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu 


rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się według zasad przyjętych dla tych papierów 


wartościowych, określonych w art. 27 ust. 6 i art. 28 ust. 1.  


20.4. Składniki lokat będące przedmiotem krótkiej sprzedaży ujmuje się i wycenia zgodnie 


z zasadami wyceny przyjętymi dla tych składników lokat. W przypadku gdy, występuje kilka transakcji 


kupna zamykających pozycję krótkiej sprzedaży do wyboru paczki stosuje się zasadę HIFO (jako 


pierwsze rozchodowuje się paczki o najwyższym koszcie zakupu). Transakcje BSB i SBB nie są 


stosowane do zmykania lub otwierania pozycji krótkiej sprzedaży.  


W przypadku dłużnych papierów wartościowych oraz innych lokat Funduszu o dłużnym charakterze 


nalicza się koszty odsetkowe od dnia następującego po dniu rozliczenia transakcji krótkiej sprzedaży 


do dnia rozliczenia transakcji zakupu zamykającej pozycję krótkiej sprzedaży.  W okresie, o którym 


mowa powyżej odsetki nalicza się zgodnie z zasadami stosowanymi do danego składnika lokat w 


sytuacji gdy nie występuje krótka sprzedaż. 


21. Papiery wartościowe nabyte (zbyte) z przyrzeczeniem odkupu.   


21.1. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, 


począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy 
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zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.   


21.2. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do 


odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy 


ceną odkupu a ceną sprzedaży przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.  


21.3. Od dnia zawarcia transakcji do dnia rozliczenia transakcje BSB są wyceniane według ceny 


nabycia, a transakcje SBB według ceny sprzedaży. 


21.4. Pierwsze naliczenie następuje dzień po dniu rozliczenia transakcji BSB/ SBB. 


22. Aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych.   


22.1. Aktywa oraz zobowiązania Subfunduszu denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala 


w walucie, w której są notowane na Aktywnym Rynku, a w przypadku gdy nie są notowane na Aktywnym 


Rynku – w walucie, w której są denominowane.   


22.2. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu, o których mowa w ust. 1, wykazuje się w PLN, po 


przeliczeniu według ostatniego dostępnego w Dniu Wyceny o godzinie 23:30 (zgodnie 


z zapisami Statutu Funduszu) średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank 


Polski.  


22.3. Wartość Aktywów Subfunduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których 


Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do waluty USD, a jeżeli nie jest to możliwe 


– do waluty EUR.   


22.4. Zobowiązania i należności Subfunduszu wynikające z zawartych transakcji kupna lub sprzedaży 


waluty wycenia się od dnia zawarcia transakcji do dnia SPOT według średniego kursu NBP dla danej 


waluty. W przypadku transakcji forward o okresie rozliczenia dłuższym niż SPOT wycenia się 


zobowiązania i należności Subfunduszu przy wykorzystaniu modelu do wyceny transakcji forward. 


23. Przychody z lokat obejmują w szczególności: 


23.1 Dywidendy i inne udziały w zyskach 


- Należną dywidendę z akcji notowanych na aktywnym rynku polskim ujmuje się w dniu, 


w którym na potrzeby wyceny danych akcji, wykorzystywany jest po raz pierwszy kurs rynkowy 


nieuwzględniający wartości tego prawa do dywidendy.  


- Należną dywidendę z akcji zagranicznych notowanych na aktywnych rynkach zagranicznych ujmuje 


się w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji, wykorzystywany jest po raz pierwszy kurs 


rynkowy nieuwzględniający wartości tego prawa do dywidendy (tj. w dniu tzw. ex-date). Jeśli nie jest 


możliwe uzyskanie informacji o kolejnych terminach, związanych z należną dywidendą (ex-date, record-


date, pay-date) dywidendę ewidencjonuje się w księgach rachunkowych w dniu uzyskania dokumentu 


potwierdzającego istnienie oraz wartość tych praw. 


Dywidenda należna/wymagalna wykazywana jest jako składnik odrębny aktywów Subfunduszu do dnia 


wypłaty dywidendy.  


23.2. Przychody odsetkowe 


- odsetki: od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Subfunduszu, od lokat terminowych, 


od nabytych papierów wartościowych z naliczanymi odsetkami, inne odsetki. 


-  odsetki od rachunków pieniężnych nalicza się na każdy dzień od salda rachunku z dnia poprzedniego. 


W ostatnim dniu roboczym danego miesiąca kalendarzowego naliczane i wypłacane są odsetki za cały 


ten miesiąc. Odsetki od lokat na dany Dzień Wyceny wylicza się za pomocą efektywnej stopy 


procentowej. 
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-  odpisy dyskonta  


23.3. Dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności 


oraz zobowiązań w walutach obcych.  


24. Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności: 


24.1. koszty odsetkowe, 


- Koszty z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wycenianych według skorygowanej 


ceny nabycia (w tym SBB ) 


24.2. koszty limitowane oraz nielimitowane,  


- W przypadku limitowanych kosztów związanych z działalnością Subfunduszu tworzy się rezerwę na 


przewidywane wydatki. Płatności z tytułu limitowanych kosztów związanych z działalnością 


Subfunduszu zmniejszają rezerwę. Uzgodnienie przewidywanych i rzeczywistych kosztów następuje w 


okresach miesięcznych po otrzymaniu faktur zaakceptowanych przez Towarzystwo. Aktualizacja 


kosztów preliminowanych na podstawie założeń budżetowych odbywa się w okresach miesięcznych 


- Rezerwy na koszty z tytułu wynagrodzenia stałego i zmiennego Towarzystwa za zarządzanie 


Subfunduszem są naliczane zgodnie z zasadami określonymi w Statucie 


z uwzględnieniem uchwał zarządu Towarzystwa dotyczących zmian tych zasad. Rezerwę na koszty z 


tytułu wynagrodzenia zmiennego nalicza się na każdą kategorię jednostek uczestnictwa danego 


Subfunduszu oddzielnie.  


- Pozostałe rezerwy na koszty związane z działalnością Subfunduszu są preliminowane zgodnie z 


zasadami określonymi w Statucie dla poszczególnych pozycji kosztów z uwzględnieniem założeń 


budżetowych, na zasadach określonych w umowach, na podstawie których Fundusz zobowiązany jest 


do ich ponoszenia. 


- Koszty poniesione ponad limit określony w Statucie Funduszu, lub Uchwale TFI są ujmowane w 


księgach Subfunduszy przy jednoczesnej ewidencji kosztów pokrywanych przez TFI. 


- Koszty pokrywane są przez Fundusz w terminach ich wymagalności, zgodnie z warunkami zawartymi 


w umowach. 


- Koszty Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami których obowiązek pokrycia obciąża Fundusz w 


całości dzieli się na poszczególne Subfundusze według udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w 


sumie aktywów netto wszystkich Subfunduszy z ostatniego dnia wyceny przed dniem ujęcia 


zobowiązania w księgach rachunkowych Subfunduszu.  


24.3. ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności i 


zobowiązań w walutach obcych.  


25. W każdym Dniu Wyceny ustala się wynik finansowy obejmujący: 


- przychody z lokat netto – stanowiący różnicę między przychodami z lokat a kosztami Funduszu netto,  


- zrealizowany zysk/stratę ze zbycia lokat,   


- niezrealizowany zysk/stratę z wyceny lokat. 


 


 
Ustalanie wartości aktywów netto Subfunduszu  


 


1. W Dniu Wyceny aktywa Subfunduszu wycenia się a zobowiązania ustala się według stanów 


odpowiednio aktywów i zobowiązań oraz kursów, cen i wartości określonych w Momencie Wyceny 
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z bieżącego Dnia Wyceny. W okresie obejmującym sprawozdanie finansowe Moment Wyceny był 


wyznaczony przez Towarzystwo na godz. 23.30. 


2. Wartość aktywów netto Subfunduszu jest równa wartości wszystkich aktywów Subfunduszu w Dniu 


Wyceny pomniejszanych o zobowiązania Subfunduszu w Dniu Wyceny. 


3. Wartość aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w Dniach Wyceny tj. w dniach, 


w których odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 


4. Wartość Aktywów Netto  Subfunduszu na Jednostkę uczestnictwa  na Dzień Wyceny jest ustalana 


przez podzielenie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dany Dzień Wyceny przez liczbę 


jednostek uczestnictwa w tym Dniu Wyceny.  


5. Dla poszczególnych kategorii jednostek uczestnictwa, rachunek wyniku, wartość aktywów netto 


oraz wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyznaczana jest odrębnie dla każdej 


kategorii jednostek uczestnictwa wg klucza podziałowego obowiązującego w Dniu Wyceny. 


 


Wzór na klucz podziałowy:  


 


Xa - WAN/JU kategorii A na D-1 bez zaokrągleń 


Xc - WAN/JU kategorii C na D-1 bez zaokrągleń 


 


La - Liczba JU kategorii A w dniu D 


Lc - Liczba JU kategorii C w dniu D 
 


Udział w alokacji JU kategorii A = (Xa*La) / [(Xa*La)+(Xc*Lc)] *100 
 
Udział w alokacji JU kategorii C = (Xc*Lc) / [(Xa*La)+(Xc*Lc)] *100 


 


Koszty specyficzne dla danej kategorii jednostek nie podlegają alokacji np. koszty wynagrodzenia 


stałego i zmiennego oraz ewentualnie inne koszty wykazane w statucie Funduszu 


6. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa 


w określonym dniu wyceny, nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym i wypłaconym, 


związanych z wpłatami i wypłatami, ujmowanymi w dniu zbycia i odkupienia. 


7. Dniem wprowadzenia do ksiąg Subfunduszu zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału 


wypłaconego jest dzień zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, przy zastosowaniu wartości 


aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, wyznaczonej zgodnie ze zdaniem poprzednim. 


8. Subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny po cenie równej 


Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczonej zgodnie z zasadą 


opisaną, w pkt. 4. 


 


2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI 


 
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonał zmian stosowanych zasad rachunkowości. 







 


 
BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS TOP 


FUNDUSZY OBLIGACJI KRAJOWYCH 
 


 


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2020-12-31 2019-12-31 


Należności 81 7 


Z tytułu zbytych lokat 52 - 


Z tytułu instrumentów pochodnych - - 


Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 7 


Z tytułu dywidend - - 


Z tytułu odsetek - - 


Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - 


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


Pozostałe 28 - 


Kick back 5 - 


Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo 23 - 


 
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 2020-12-31 2019-12-31 


Zobowiązania 64 73 


Z tytułu nabytych aktywów - - 


Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu - - 


Z tytułu instrumentów pochodnych - - 


Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 1 1 


Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów 
inwestycyjnych 


17 24 


Z tytułu wypłaty dochodów funduszu - - 


Z tytułu wypłaty przychodów funduszu - - 


Z tytułu wyemitowanych obligacji - - 


Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - - 


Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - - 


Z tytułu gwarancji lub poręczeń - - 


Z tytułu rezerw 45 47 


Pozostałe składniki zobowiązań 1 1 


 
  2020-12-31 2019-12-31 


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 - 283 - 1 361 


BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. - - - - 


EUR - - - - 


BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. - - - - 


USD - - - - 


SANTANDER BIURO MAKLERSKIE S.A. - - - - 


EUR - - - - 


USD - - - - 


ING BANK ŚLĄSKI S.A. - 283 - 1 361 


GBP 2 10 2 10 


PLN 213 213 1 290 1 290 


USD 16 60 16 61 


 
  od 2020-01-01 do 2020-12-31 od 2019-01-01 do 2019-12-31 


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 


- - - - 


EUR - - 33 143 


GBP 2 10 1 7 


PLN 1 603 1 603 1 040 1 040 


USD 16 62 16 61 


 


 


 


NOTA- 4 III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 


Nie dotyczy 
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  2020-12-31 2019-12-31 


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


Wartość na 
dzień bilansowy 


w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach (w 
tys.) ogółem 


Wartość na 
dzień bilansowy 


w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach (w 
tys.) ogółem 


Środki pieniężne i ekwiwalenty 283 1,73% 1 361 6,37% 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 2 959 18,08% 102 0,48% 


Dłużne papiery wartościowe 2 959 18,08% 102 0,48% 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - - - 


Suma: 3 242 19,81% 1 463 6,85% 


 
(*) Jako aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej traktuje się środki pieniężne, depozyty oraz 
stało kuponowe i zerokuponowe dłużne instrumenty finansowe. Szczegółowe informacje dotyczące oprocentowania oraz terminów 
wykupu/zapadalności zostały przedstawione w tabelach uzupełniających zestawienia lokat.     


 
  2020-12-31 2019-12-31 


NOTA-5 II. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO 
PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (**) (***) 


Wartość na 
dzień bilansowy 


w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach (w 
tys.) ogółem 


Wartość na 
dzień bilansowy 


w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach (w 
tys.) ogółem 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 2 329 14,24% 17 598 82,31% 


Dłużne papiery wartościowe 2 329 14,24% 17 598 82,31% 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - 2 313 10,81% 


Dłużne papiery wartościowe - - 2 313 10,81% 


Zobowiązania - - - - 


Suma: 2 329 14,24% 19 911 93,12% 


 
(**) 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. 


 
  2020-12-31 2019-12-31 


NOTA-5 III. RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO 
NIEDOTRZYMANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ DRUGĄ STRONĘ 


TRANSAKCJI 


Wartość na 
dzień bilansowy 


w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach (w 
tys.) ogółem 


Wartość na 
dzień bilansowy 


w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach (w 
tys.) ogółem 


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


5 652 34,54% 21 381 100,00% 


Środki na rachunkach bankowych 283 1,73% 1 361 6,37% 


Należności 81 0,49% 7 0,03% 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 5 288 32,32% 19 204 89,82% 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - -  809 3,78% 


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


3 812 23,30% 16 225 75,88% 


SKARB PAŃSTWA 3 812 23,30% 16 225 75,88% 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 3 812 23,30% 16 225 75,88% 


 
(****) Za maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym traktuje się poziom 100% wartości bilansowej brutto środków pieniężnych, 
depozytów, należności, dłużnych instrumentów finansowych i niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych których wycena na 
dzień bilansowy jest dodatnia oraz transakcji typu buy-sell-back. 
 
(*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/u 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. 


 
 2020-12-31 2019-12-31 


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 - 16 364 - 21 381 


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 283 - 1 361 


GBP 2 10 2 10 


PLN 213 213 1 290 1 290 


USD 16 60 16 61 


2) Należności - 81 - 7 


PLN 81 81 7 7 


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


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: - 5 288 - 17 700 


- dłużne papiery wartościowe - 5 288 - 17 700 


PLN 5 288 5 288 17 700 17 700 


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: - 10 712 - 2 313 


PLN 10 712 10 712 - - 


- dłużne papiery wartościowe - - - 2 313 


PLN - - 2 313 2 313 


6) Nieruchomości - - - - 


7) Pozostałe aktywa - - - - 


II. Zobowiązania - 64 - 73 


PLN 64 64 73 73 
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  od 2020-01-01 do 2020-12-31 od 2019-01-01 do 2019-12-31 


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


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. 


Akcje - - - - - - - - 


Warranty subskrypcyjne - - - - - - - - 


Prawa do akcji - - - - - - - - 


Prawa poboru - - - - - - - - 


Kwity depozytowe - - - - - - - - 


Listy zastawne - - - - - - - - 


Dłużne papiery wartościowe - - - - - - - - 


Instrumenty pochodne - - - - - - - - 


Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - - - - - - - - 


Jednostki uczestnictwa - - - - - - - - 


Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - - - 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 


- - - - - - 3 - 


Wierzytelności - - - - - - - - 


Weksle - - - - - - - - 


Depozyty - - - - - - - - 


Waluty - - - - - - - - 


Nieruchomości - - - - - - - - 


Statki morskie - - - - - - - - 


Inne - - - - - - - - 


 


 


 


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


SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
2020-12-31 2019-12-31 


EUR  4,6148 4,2585 


USD  3,7584 3,7977 


GBP  5,1327 4,9971 
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  od 2020-01-01 do 2020-12-31 od 2019-01-01 do 2019-12-31 


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 112 -52 74 -70 


Dłużne papiery wartościowe 112 -52 53 -70 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą 


- - 21 - 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 13 189 -317 167 


Jednostki uczestnictwa 13 189 - - 


Instrumenty pochodne - - -317 167 


Dłużne papiery wartościowe - - - - 


Nieruchomości - - - - 


Pozostałe - - - - 


Suma: 125 137 -243 97 


 


 


 


NOTA-10 II. WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT SUBFUNDUSZU 


 
Nie dotyczy 
 
 
NOTA-10 III. WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU 
 
Nie dotyczy 
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FUNDUSZY OBLIGACJI KRAJOWYCH 
 


 


  
od 2020-01-01 do 2020-


12-31 
od 2019-01-01 do 2019-


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 funduszu - - 


Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - 


Usługi w zakresie rachunkowości 108 - 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - 


Usługi prawne - - 


Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - 


Koszty odsetkowe - - 


Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Ujemne saldo różnic kursowych - - 


Pozostałe - - 


 


 


  
od 2020-01-01 do 2020-


12-31 
od 2019-01-01 do 2019-


12-31 


NOTA-11 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA 
Wartość w okresie 


sprawozdawczym w 
tys. 


Wartość w okresie 
sprawozdawczym w 


tys. 


z tytułu wynagrodzenia stałego 212 277 


z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania - - 


Suma: 212 277 


 


 
NOTA-11 III.  KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI 


Nie dotyczy. 


 


 
  2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 


NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA Rok bieżący Rok 1 poprzedni Rok 2 poprzedni 


I Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego 16 300 21 308 36 732 


II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek 
uczestnictwa na koniec roku obrotowego 


      


A 108,13 106,87 106,91 


B 108,16 106,90 106,95 
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INFORMACJA DODATKOWA: 
BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ OTWARTY SUBFUNDUSZ BNP 
PARIBAS TOP FUNDUSZY OBLIGACJI KRAJOWYCH 
 
 
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: 
 
W sprawozdaniu rocznym nastąpiła zmiana sposobu liczenia wyniku na jednostkę uczestnictwa 
kategorii A i B. Poniżej zestawienie wyniku na jednostkę uczestnictwa z lat poprzednich liczonych 
poprzednią i nową metodą: 
 
 


  


od 2019-01-01  
do 2019-12-31 


Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa 
Wg obecnej 
metody 


Wg poprzedniej 
metody 


A -0,33  -0,33 


B -0,27  -0,28 


 


 
Wzór zastosowany do wyliczenia obecną metodą:  
Wynik na kat. A = {[(Wynik z operacji + koszty wynagrodzenia dla TFI)*(liczba jednostek uczestnictwa 
kat. A * cena jednostki kat. A / WAN / 1000)] - koszty wynagrodzenia dla TFI dla kat. A} / ilość jednostek 
uczestnictwa dla kat. A. 


Wynik na kat. B = {[(Wynik z operacji + koszty wynagrodzenia dla TFI)*(liczba jednostek uczestnictwa 


kat. B * cena jednostki kat. A / WAN / 1000)] - koszty wynagrodzenia dla TFI dla kat. B} / ilość jednostek 


uczestnictwa dla kat. B. 


 


 


 


 
Wzór zastosowany do wyliczenia poprzednią metodą: 
Wynik na kat. A = [(WAN z daty bilansowej dla kat. A - WAN z poprzedniego okresu dla kat. A) - (Kapitał 
wpłacony i wypłacony z daty bilansowej dla kat. A - Kapitał wpłacony i wypłacony z poprzedniego okresu 
dla kat. A)] / ilość jednostek uczestnictwa dla kat. A. 
Wynik na kat. B = [(WAN z daty bilansowej dla kat. B - WAN z poprzedniego okresu dla kat. B) - (Kapitał 
wpłacony i wypłacony z daty bilansowej dla kat. B - Kapitał wpłacony i wypłacony z poprzedniego okresu 
dla kat. B)] / ilość jednostek uczestnictwa dla kat. B. 
 
Gdzie „WAN” oznacza wartość aktywów netto. 
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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: 
 
BNP Paribas PREMIUM Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zmuszony był zawiesić od dnia 
23 lipca do dnia 29 lipca 2020 roku zbywanie, odkupywanie oraz wycenę jednostek uczestnictwa w 
skutek powództwa wytoczonego przeciwko Funduszowi przez GetBack S.A.  
Fundusz otrzymał w dniu 28 lipca 2020 r. postanowienie o umorzeniu postępowania zabezpieczającego 
w części skierowanej do aktywów Subfunduszy: BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych, BNP 
Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych, BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych. Od dnia 30 lipca 
2020 roku BNP Paribas PREMIUM SFIO wznowiło zbywanie, odkupywanie oraz wycenę jednostek 
uczestnictwa wyżej wymienionych subfunduszy. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego na 
subfunduszu BNP Paribas Aktywny nie wznowiono zbywania, odkupywania oraz wyceny jednostek 
uczestnictwa następujących.  
W dniu 24 września 2020 roku została otwarta likwidacja subfunduszu BNP Paribas Aktywny. 
BNP Paribas TFI S.A. jako zarządzający Funduszem informuje, że roszczenia GetBack S.A. są 
związane z transakcjami przeprowadzanymi w latach 2015-2017, kiedy to Fundusz był zarządzany 
przez inny podmiot. BNP Paribas TFI S.A. nie było uczestnikiem zdarzeń, których dotyczy to 
postępowanie. 
 
c) Informacja o przypadkach nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz: 
Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz. 
 
d) Informacja o przypadkach błędów podstawowych:  
Nie wystąpiły przypadki błędów podstawowych. 
 
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: 
 
Aktualnie stosowana metoda pomiaru całkowitej ekspozycji subfunduszu:  
Do pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu Towarzystwo stosuje metodę zaangażowania  AFI oraz 
metodę brutto. 
Wartość całkowitej ekspozycji na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 99,82% dla metody 
zaangażowania AFI oraz 98,07% dla metody brutto. 
 
W dniu 31.12.2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 
Dostosowanie zasad rachunkowości Funduszu do ww. Rozporządzenia nastąpi do dnia wskazanego w 
przepisach tj. 1 lipca 2021 r. 
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. 
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7. Pozostałe informacje 
 
Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące choroby wywołanej 
nieznanym dotychczas koronawirusem, nazwanym później SARS-CoV-2. W pierwszych miesiącach 
2020 roku wirus rozprzestrzenił się już na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. 
Ogłoszenie w marcu 2020 roku pandemii Covid-19 wywołało panikę na rynkach finansowych. 
Znacznych spadków doświadczyły początkowo właściwie wszystkie klasy aktywów, za wyjątkiem 
obligacji skarbowych emitowanych przez rządy największych i najbardziej stabilnych gospodarek. Ta 
sytuacja miała także wpływ na obniżenie wartości jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez 
Towarzystwo i przełożyła się na działania klientów funduszy inwestycyjnych. Podobnie jak u konkurencji 
w funduszach doszło do wzmożonych umorzeń jednostek uczestnictwa. Efekt spadku rynkowej wartości 
instrumentów i umorzeń znacząco obniżył wartość aktywów zarządzanych przez Towarzystwo. 
Towarzystwo, wspólnie z BNP Paribas Bank Polska SA (głównym dystrybutorem Subfunduszu) podjęło 
intensywne działania mające na celu zapobieganie nieracjonalnym decyzjom inwestycyjnym klientów. 
Pomimo znacznych umorzeń i spadku płynności na rynkach żaden z subfunduszy nie odnotował w tym 
czasie żadnych zagrożeń płynnościowych związanych z realizacją zleceń uczestników subfunduszu. 
W chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego liczba zachorowań na Covid-19 istotnie nie 
maleje. Jednak rządy, banki centralne i organizacje międzynarodowe bez zwłoki i z dużą determinacją 
zastosowały bezprecedensowe środki mające na celu zarówno walkę z epidemią jak i przeciwdziałanie 
jej negatywnym skutkom gospodarczym. Niskie oprocentowanie depozytów bankowych i rentowności 
obligacji skarbowych zmusiły inwestorów do poszukiwania nowych miejsc do inwestowania, co skutkuje 
zwiększeniem ich ogólnej tolerancji na ryzyko i spowodowało dynamiczne odbicie klas aktywów o 
podwyższonym poziomie ryzyka. Ta tendencja doprowadziła też do szybkiego odbudowania wartości 
aktywów pod zarządzaniem utraconych podczas marcowej paniki i dalszego ich wzrostu w całym 
okresie pozostałym do końca 2020 roku. Ponadto, wytworzenie skutecznych szczepionek daje nadzieje 
na powrót gospodarki światowej do normalności już drugiej połowie 2021 roku. 
 
W Tabeli dodatkowej "Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy" ujęte 
zostały transakcje zawarte z ING Bankiem S.A., który stał się Depozytariuszem Funduszu począwszy 
od dnia 09.08.2017”. 
 
8. Informacje dotyczące przejrzystości transakcji finansowych z użyciem papierów 
wartościowych i ponownego wykorzystania zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 
 
Na dzień 31.12.2020 r. Subfundusz nie posiadał w swoim portfelu żadnych z transakcji określonych w 
Rozporządzeniu, czyli transakcji odkupu, udzielanych i zaciąganych pożyczek papierów wartościowych, 
transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż lub sprzedaż-kupno, transakcji z obowiązkiem uzupełnienia 
zabezpieczenia kredytowego oraz transakcji typu SWAP przychodu całkowitego. 
Dane dotyczące rentowności i kosztów dla każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego: nie wystąpiły. 
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Warszawa, dnia 29 marca 2021 roku 


 


Szanowni Państwo, 


 


Zarząd BNP Paribas Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. prezentuje Państwu połączone roczne sprawozdanie finansowe 


BNP Paribas Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (do 3 lutego 2020 Spektrum SFIO) za okres od dnia 1 


stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.  


  


W skład BNP Paribas Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na koniec 2020 roku wchodziły następujące 


Subfundusze: 
 Aktywny w likwidacji 
 Aktywnych Strategii Dłużnych 
 Top Funduszy Obligacji Krajowych (do 3 lutego 2020 roku subfundusz ten nosił nazwę Dłużny) 
 Obligacji Wysokodochodowych (do 3 lutego 2020 roku subfundusz ten nosił nazwę Globalnych Możliwości). 


 


Przegląd działań inwestycyjnych podjętych przez BNP Paribas Premium SFIO w 2020 roku 


 


Zarządzający BNP Paribas TFI kontynuowali przebudowę portfeli subfunduszy w taki sposób, aby w ramach określonych polityką 


inwestycyjną subfunduszy maksymalizować oczekiwaną stopę zwrotu, dbając jednocześnie o adekwatny poziom ryzyka 


inwestycyjnego. Istotnym wydarzenienem w drugiej połowie 2020 roku było tymczasowe zawieszenie zbywania, odkupywania oraz 


wyceny jednostek uczestnictwa Subfunduszu BNP Paribas Aktywny zakończone podjęciem uchwały w dniu 24 września 2020 roku. o 


otwarciu likwidacji tego Subfunduszu. Decyzja o likwidacji została powzięta w związku z otrzymaniem w dniu 11 września 2020 roku 


pozwu GetBack S.A., w którym powód kieruje do aktywów Subfunduszu roszczenie przekraczające 10% aktywów Subfunduszu, a 


przewidywany termin rozstrzygnięcia sporu jest dłuższy niż rok.  Roszczenia Getback SA są związane z transakcjami 


przeprowadzanymi w latach 2015-2017. W tym czasie BNP Paribas TFI S.A. nie było organem Funduszu, zarządzającym Funduszem 


ani też uczestnikiem zdarzeń, których dotyczy to postępowanie.  


 


Zmiany nazw subfunduszy Obligacji Wysokodochodowych i Top Funduszy Obligacji Krajowych związane były z planowaną zmianą 


strategii inwestycyjnej, którą realizować będą docelowo te subfundusze. W minionym roku zostały poczynione pierwsze kroki mające 


na celu zbliżenie struktury portfeli do docelowych strategii inwestycyjnych, w dopuszczalnych ramach istniejących zapisów 


statutowych. Subfundusz Obligacji Wysokodochodowych będzie się koncentrować na inwestycjach w obligacje wysokodochodowe 


przedsiębiorstw zagranicznych z rynków rozwiniętych oraz na inwestycjach w dług skarbowy krajów zaliczanych do rynków 


wschodzących, który denominowany jest w walutach obcych (w większości USD). W dążeniu do osiągnięcia docelowej ekspozycji w 


portfelu znalazły się tytuły uczestnictwa funduszy zarządzanych przez uznane globalne fimy zarządzające aktywami tj. Pimco, 


Vanguard, DWS czy BlackRock dające ekspozycję właśnie na wyżej wymienione rynki. W portfelu Subfunduszu Top Funduszy 


Obligacji Krajowych większość stanowiły inwestycje w fundusze dłużne zarządzane przez renomowane instytucje finansowe. Obligacje 


skarbowe lub gwarantowane przez Skarb Państwa stanowiły uzupełnienie portfela. Znaczącemu zmniejszeniu uległ udział papierów 


korporacyjnych. W Subfunduszu Aktywnych Strategii Dłużnych kontynuowana była dotychczasowa strategia inwestycyjna, 


realizowana w celu wypracowania atrakcyjnych stóp zwrotu. 
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Przegląd wyników BNP Paribas Premium SFIO osiągniętych w  2020 roku 


 


Rok 2020 zapamiętamy głównie za sprawą globalnej pandemii koronawirusa, która wywarła znaczący wpływ na wszystkie dziedziny 


życia. Ograniczenia swobód m.in. przemieszczania się, prowadzenia działalności gospodarczej, czy kontaktów międzyludzkich 


towarzyszyły nam praktycznie przez cały miniony rok.  Informacjami, które znajdowały się w centrum uwagi opinii publicznej stały się 


statystyki zakażeń, kondycja służby zdrowia, czy też postępy w pracach nad szczepionkami przeciw SARS-COV-2. Nie dziwi zatem 


fakt, że pandemia wywarła również znaczny wpływ na wyceny wszystkich klas aktywów. 


 


Pierwsze półrocze stało pod znakiem szoku spowodowanego pojawieniem się wirusa. Lawinowo rosnąca liczba zakażeń i szybkość 


rozprzestrzeniania się wirusa spowodowały wprowadzanie coraz bardziej dotkliwych obostrzeń w kolejnych krajach Europy i świata. 


W odpowiedzi na pierwsze, marcowe zamknięcie gospodarek, rentowności obligacji na świecie zanotowały gwałtowny wzrost. Fala 


paniki objęła też rynki akcji. Dla przykładu, S&P 500 w marcu stracił 12,5%, DAX 16,4%, Euro Stoxx 50: 16,3% a NIKKEI 225 10,5%. 


Wtedy na scenę wkroczyły banki centralne, których działania w walce ze skutkami pandemii przykuwały uwagę inwestorów przez cały 


miniony rok. Amerykański Federalny Komitent Otwartego Rynku obniżył stopy procentowe z przedziału 1,75%-1,50% do 0,0%-0,25%. 


Rodzima Rada Polityki Pieniężnej postąpiła podobnie, obniżając koszt pieniądza w sumie o 140 pb do poziomu 0,1%. Oprócz 


wspomnianych narzędzi polityki monetarnej zastosowanie znalazły różnorodne formy wsparcia fiskalnego. Cięcia stóp procentowych 


przełożyły się bezpośrednio na znaczące zyski dla posiadaczy obligacji skarbowych. Miesiące letnie przyniosły poprawę nastrojów na 


rynkach akcji. Zwłaszcza było to widoczne w USA, gdzie wzrosty cen największych spółek technologicznych napędzały zwyżki 


indeksów.  


 


Jesień przypomniała wszystkim, że pandemia jeszcze się nie skończyła. Media podawały informacje o wzrostach liczby 


potwierdzonych zakażeń, co uruchomiło obawy przed pojawieniem się tzw. „drugiej fali pandemii”. Jak się wkrótce okazało, nie były 


one bezpodstawne. To w połączeniu z niepewnością dotyczącą wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, 


doprowadziło do schłodzenia nastrojów na rynkach akcji. Dodatkowym czynnikiem ryzyka okazały się też przedłużające się negocjacje 


dotyczące pakietu wsparcia dla amerykańskiej gospodarki. Ostatecznie 46-tym prezydentem USA został demokrata Joe Biden, co 


zostało odbierane jako zapowiedź większej stymulacji fiskalnej, wzrostu zadłużenia oraz złagodzenia polityki zagranicznej w 


porównaniu do ustępującej administracji. Powiew optymizmu nadciągnął ze strony firm farmaceutycznych pracujących nad 


szczepionką na koronawirusa. Jako pierwsze, na początku listopada, sukces ogłosiło konsorcjum firm Pfizer i BioNTech. Kilka dni 


później swoim sukcesem pochwaliła się firma Moderna a w dalszej części roku również AstraZeneca. Sporo działo się też na 


europejskim podwórku. Z końcem grudnia nastąpiło rozstanie Wielkiej Brytanii ze Wspólnotą.  Jak zdążyliśmy się przyzwyczaić, 


negocjacje w sprawie umowy handlowej były trudne i ciągnęły się praktycznie do ostatniej chwili. Porozumienie udało się osiągnąć, 


dzięki czemu nie grozi nam tzw. „twardy Brexit”, a co za tym idzie zniknął znaczący czynnik ryzyka dla rynków finansowych.  Analizując 


stopy zwrotu indeksów akcyjnych w 2020 r. w oczy rzuca się dysproporcja pomiędzy Europą a resztą rynków rozwiniętych. S&P 500 


zyskał 16,3%, NASDAQ Compsite 43,6%, a NIKKEI 225 16% podczas gdy Euro Stoxx 50 stracił 5,14%, FTSE MIB 5,42%, IBEX 35 


15,45%, a DAX urósł o 3,55%. Miniony rok to także okres testowania minimów rentowności obligacji skarbowych, co oznaczało 


rekordowo wysokie poziomy cen. Polskie 10-letnie obligacje skarbowe zakończyły rok rentownością na poziomie 1,23% (spadek z 


2,12%) przy minimum na poziomie 1,14%.  Podobnie było na tzw. rynkach bazowych: niemieckie 10-letnie obligacje („Bundy”) 


zakończyły rok na poziomie -0,57% (spadek z -0,19%), przy minimum na poziomie -0,86%.  Amerykański benchmark zanotował w 


2020 r. spadek z 1,92% do 0,91%, osiągając minimum na poziomie 0,51%.    
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W okresie objętym sprawozdaniem jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy zanotowały następujące zmiany wartości:       


-8,46%, Subfundusz Aktywnych Strategii Dłużnych -1,91%, Subfundusz Top Funduszy Obligacji Krajowych +1,16%, Subfundusz 


Obligacji Wysokodochodowych +5,83%. 


 


Przegląd portfela BNP Paribas Premium SFIO 


 


Większość, ponad 65% portfela Subfunduszu Top Funduszy Obligacji Krajowych, stanowiły jednostki uczestnictwa funduszy krajowych 


Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych wyselekcjonowanych zgodnie ze strategią subfunduszu.  Obligacje gwarantowane przez Skarb 


Państwa stanowiły ok. 32% aktywów. Udział długu korporacyjnego został mocno ograniczony i stanowił blisko 0% aktywów 


Subfunduszu. Większą ekspozycję na dług przedsiębiorstw (około 42% aktywów) oferował Subfundusz Aktywnych Strategii Dłużnych. 


Obligacje gwarantowane przez Skarbu Państwa stanowiły w tym Subfunduszu około 52%. W Subfunduszu Obligacji 


Wysokodochodowych ekspozycja na zagraniczne tytułu uczestnictwa i ETF wyniosła ponad 81%, natomiast pozostałe 19% aktywów 


stanowiły w głównej mierze obligacje korporacyjne i polskie zmiennokuponowe obligacje skarbowe. 


Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z przedstawionym rocznym połączonym sprawozdaniem finansowym BNP Paribas Premium 


Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące składu portfeli 


inwestycyjnych, struktury kosztów i wyników operacji finansowych Funduszu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 


roku. 


 


 


Z wyrazami szacunku, 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
BNP PARIBAS PREMIUM SFIO 
ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 
ZA ROK 2020 
 


WSTĘP 


BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (w okresie 24.04.2019 -
03.02.2020 działał pod nazwą SPEKTRUM Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
a wcześniej pod nazwą Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy) 
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 990, REGON 147326667; NIP 1070030633.  


Fundusz jest funduszem parasolowym z wydzielonymi w jego ramach subfunduszami:  


1. Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji (w okresie 24.04.2019 - 03.02.2020 działał 
pod nazwą Spektrum Aktywny, a wcześniej pod nazwą Raiffeisen Aktywnego 
Inwestowania), 


2. Subfundusz BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (w okresie 24.04.2019 - 
03.02.2020 działał pod nazwą Spektrum Dłużny, a wcześniej pod nazwą Raiffeisen 
Aktywnego Oszczędzania), 


3. Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (w okresie 24.04.2019 - 03.02.2020 
działał pod nazwą Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych, a wcześniej pod nazwą 
Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych), 


4. Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (w okresie 24.04.2019 - 
03.02.2020 – działał pod nazwą Spektrum Globalnych Możliwości a wcześniej pod nazwą 
Raiffeisen Globalnych Możliwości). 
 


Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). 


 


1) ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ BNP PARIBAS PREMIUM 
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO, JAKIE NASTĄPIŁY 
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W ROKU OBROTOWYM 2020, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO; 


Pozew GetBack S.A. przeciwko Subfunduszowi BNP Paribas Aktywny wydzielonemu 
w ramach BNP Paribas PREMIUM SFIO  


W dniu 23.07.2020 roku BNP Paribas PREMIUM SFIO otrzymał zawiadomienie Komornika 
Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Agnieszka Rosocha 
Kancelaria Komornicza nr XXV w Warszawie 02-569 Warszawa ul. Różana 36/222 o wszczęciu 
egzekucji w celu wykonania zabezpieczenia roszczenia pieniężnego (sygn. GKm 102/20) 
z wniosku GetBack S.A. prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego, którym było 
postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z dnia 10.03.2020 
roku (sygn. Akt XXVI GCo 42/20) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 14.07.2020 
roku. W związku z postanowieniem komornika zablokowane zostały rachunki bankowe 
Subfunduszu BNP Paribas Aktywny. W tej sytuacji Fundusz był zmuszony wstrzymać od dnia 
23.07.2020 roku przyjmowanie zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa 
Subfunduszu BNP Paribas Aktywny. Zawieszenie zostało za zgodą Komisji Papierów 
Wartościowych przedłużone na okres 2 miesięcy czyli do dnia 23 września 2020 roku. W 
międzyczasie komornik ściągnął całą kwotę zabezpieczenia z rachunków innych podmiotów 
obowiązanych i umorzył postępowanie. W związku z tym Subfundusz nie odprowadził ze swoich 
aktywów na rachunek wskazany przez komornika żadnych środków na zabezpieczenie 
roszczenia GetBack S.A. 


W dniu 11 września 2020 roku do Funduszu wpłynął pozew GetBack S.A przeciwko 13 
podmiotom na rynku w tym Subfunduszowi BNP Paribas Aktywny. W pozwie, GetBack S.A. 
zgłasza roszczenie o zapłatę odszkodowania w kwocie 134 640 000 zł solidarnie przez wszystkie 
13 pozwanych podmiotów lub unieważnienie umów, które GetBack S.A. zawarł z tymi 
podmiotami i zasądzenie od każdego z nich zwrotu kwot, które im zapłacił. W przypadku 
Subfunduszu BNP Paribas Aktywny jest to kwota 15 616 000 zł.  


W dniu 16 listopada 2020 roku Fundusz złożył odpowiedź na pozew.  


Obecnie obie strony czekają na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy. 


Podstawa roszczenia podana przez GetBack S.A. 


W latach 2015-2017 Subfundusz BNP Paribas Aktywny działał pod nazwą Raiffeisen Aktywnego 
Inwestowania i był wydzielony w ramach Funduszu Raiffeisen SFIO Parasolowy. Fundusz był 
utworzony i zarządzany przez Altus TFI S.A. na zamówienie Raiffeisen Bank Polska S.A. W tym 
okresie w aktywach Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (obecnie Subfundusz 
BNP Paribas Aktywny) znajdowały się akcje spółki EGB Investments S.A. 


W maju 2017 Altus TFI S.A. zawarło, w imieniu zarządzanych funduszy, warunkową umowę 
sprzedaży 99,38% akcji EGB Investments S.A. Akcje kupiła Spółka GetBack S.A. Transakcja 
sprzedaży nastąpiła w dniu 7 sierpnia 2017 roku. Kwota ze sprzedaży akcji otrzymana przez 
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (obecnie BNP Paribas Aktywny) to 
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15 616 000 zł. GetBack S.A. chce wykazać, że zapłata za akcje była świadczeniem nienależnym 
w rozumieniu art. 410 k.c. i że kwota ta powinna zostać zwrócona GetBack S.A. na podstawie 
art. 405 k.c.  


GetBack S.A. opiera to twierdzenie na załączonej do pozwu wycenie wartości połączenia się 
EGB Investment S.A. z GetBack S.A. , z której wynika, że 2/3 jej wartości spółki stanowiła umowa 
o współpracę pomiędzy GetBack S.A. a Altus TFI S.A. Według twierdzenia, obecnego zarządu 
GetBack S.A. po transakcji okazało się , że ówczesne zarządy obu spółek nie miały zamiaru 
wykonywać tej umowy i była to umowa pozorna zawarta w celu sztucznego podwyższenia 
wartości spółki EGB Investments S.A. W związku z tym GetBack S.A. podważa cenę transakcji 
kupna akcji EGB Investments S.A.  
 


Ocena roszczenia dokonana przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
zarządzające Funduszem  


Akcje EGB Investments S.A. zostały sprzedane po cenie wynikającej z dwóch innych wycen 
wykonanych dla celów tej transakcji. Przedstawiona w pozwie wycena była wykonana nie dla 
celów transakcji sprzedaży akcji, ale na potrzeby łączenia się spółki GetBack S.A z zakupioną 
spółką EGB Investments S.A. Dlatego twierdzenia pozwu nie zostały udowodnione. Akcje EGB 
Investments S.A. zostały wycenione prawidłowo przed ich zbyciem przez Fundusz, a umowa 
ramowa, którą podważa GetBack S.A nie stanowiła części wyceny tych akcji, a więc jej 
wykonanie lub brak tego wykonania nie ma znaczenia dla transakcji sprzedaży akcji EGB 
Investments S.A. przez Fundusz. Zdaniem Towarzystwa nie zachodzi odpowiedzialność 
solidarna pomiędzy Funduszem a innymi pozwanymi.  


 


Otwarcie likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny 


W zaistniałej sytuacji BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzające 
Funduszem wybrało rozwiązanie polegające na otwarciu w dniu 24 września 2020 roku 
likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny. Zarząd Towarzystwa uważa to rozwiązanie za 
najbardziej sprawiedliwe w stosunku do Uczestników Subfunduszu, ponieważ wszyscy 
uczestnicy w takiej samej proporcji poniosą ciężar likwidacji, przegrania sporu lub odzyskają 
środki w przypadku wygrania sporu. Likwidacja da czas na wdanie się w spór i bardziej 
realistyczną ocenę szansy na wygraną oraz szukanie innych być może polubownych rozwiązań 
tego sporu. Towarzystwo planuje przeprowadzić likwidację w taki sposób, aby w jej trakcie 
dokonać częściowej zaliczkowej wypłaty środków na rzecz uczestników – dokładnej oceny 
kwoty takiej wypłaty najlepiej byłoby dokonać po pierwszej rozprawie. Towarzystwo będzie 
dążyło do minimalizacji kosztów likwidacji, ponadto poniesie koszty pomocy prawnej przy 
prowadzeniu procesu. Obecnie likwidacja planowana jest na okres trzech lat z możliwością 
przedłużenia. 
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Zmiany nazw Funduszu i Subfunduszy:  


Do 3 lutego 2020 roku Fundusz działał pod nazwą SPEKTRUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY OTWARTY. 


W dniu 4 lutego 2020 roku Fundusz zmienił nazwę na BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty.  


Zmieniły się też nazwy wszystkich subfunduszy wyodrębnionych w ramach Funduszu w ten sposób, że: 


 „SPEKTRUM Aktywny” otrzymał nazwę „BNP Paribas Aktywny”, 
 „SPEKTRUM Dłużny” otrzymał nazwę „BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych”, 
 „SPEKTRUM Aktywnych Strategii Dłużnych” otrzymał nazwę „BNP Paribas Aktywnych Strategii 


Dłużnych”, 
 „SPEKTRUM Globalnych Możliwości” otrzymał nazwę „BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych”. 
 


Zmiany w polityce inwestycyjnej  


W 2020 roku zakończył się okres przejściowy opisany w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie 
przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1516). Na podstawie tej ustawy Fundusz miał możliwość inwestowania na 
rynkach papierów wartościowy w Wielkiej Brytanii tylko do końca okresu przejściowego. 
Fundusz wystąpił od Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na odpowiednia zmianę 
statutu pozwalającą na kontynuowanie inwestycji na rynkach w Wielkiej Brytanii po 
zakończeniu okresu przejściowego i pomimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 
Fundusz uzyskał taką zgodę. Odpowiednia zmiana statutu została ogłoszona w dniu 11 grudnia 
2020 roku- czyli przed zakończeniem okresu przejściowego. 
 


Otoczenie prawne Funduszu w 2020 roku. 


Nadzór Komitetu Audytu BNP Paribas Premium SFIO jest zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 
r. poz. 1089) jednostką zainteresowania publicznego. W związku z tym po przejęciu 
administrowania Funduszem przez BNP Paribas TFI S.A. Fundusz jest objęty nadzorem Komitetu 
Audytu wyłonionego spośród członków Rady Nadzorczej BNP Paribas TFI S.A.  


W całym roku 2020 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 Nadzorczej. 
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W dniu 30 listopada 2020roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie 
sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych z dnia 18 listopada2020 r. (Dz.U. z 2020 r. 2103), które nie wpłynęło w sposób 
istotny na działalność Funduszu ale ma wpływ na działalność zarządzającego nim Towarzystwa.  
 


Covid-19 


Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące choroby 
wywołanej nieznanym dotychczas koronawirusem, nazwanym później SARS-CoV-2. 
W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się już na całym świecie, a jego 
negatywny wpływ objął wiele krajów. Ogłoszenie w marcu 2020 roku pandemii Covid-19 
wywołało panikę na rynkach finansowych. Znacznych spadków doświadczyły początkowo 
właściwie wszystkie klasy aktywów, za wyjątkiem obligacji skarbowych emitowanych przez 
rządy największych i najbardziej stabilnych gospodarek. Ta sytuacja miała także wpływ na 
obniżenie wartości jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo 
i przełożyła się na działania klientów funduszy inwestycyjnych. Efekt spadku rynkowej wartości 
instrumentów i umorzeń znacząco obniżył wartość aktywów zarządzanych przez Towarzystwo. 
Towarzystwo, wspólnie z BNP Paribas Bank Polska S.A. (głównym dystrybutorem Subfunduszu) 
podjęło intensywne działania mające na celu zapobieganie nieracjonalnym decyzjom 
inwestycyjnym klientów. Pomimo znacznych umorzeń i spadku płynności na rynkach żaden 
z subfunduszy nie odnotował w tym czasie żadnych zagrożeń płynnościowych związanych 
z realizacją zleceń uczestników subfunduszu. W chwili publikacji niniejszego sprawozdania 
z działalności liczba zachorowań na Covid-19 istotnie nie maleje. Jednak rządy, banki centralne 
i organizacje międzynarodowe bez zwłoki i z dużą determinacją zastosowały bezprecedensowe 
środki mające na celu zarówno walkę z epidemią jak i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom 
gospodarczym. Niskie oprocentowanie depozytów bankowych i rentowności obligacji 
skarbowych zmusiły inwestorów do poszukiwania nowych miejsc do inwestowania, co skutkuje 
zwiększeniem ich ogólnej tolerancji na ryzyko i spowodowało dynamiczne odbicie klas aktywów 
o podwyższonym poziomie ryzyka. Ta tendencja doprowadziła też do znaczącego wzrostu 
płynności na rynkach finansowych, zatrzymania umorzeń i częściowego odbudowania wartości 
aktywów pod zarządzaniem utraconych podczas marcowej paniki. Obecnie jesteśmy w okresie 
kolejnej fali zachorowań spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 jednak wytworzenie 
skutecznych szczepionek daje nadzieje na powrót gospodarki światowej do normalności już 
drugiej połowie 2021 roku. 


 


2) PRZEWIDYWANY ROZWÓJ BNP PARIBAS PREMIUM SFIO; 


Fundusz ogłosił zmiany w zakresie kryteriów doboru lokat, które wejdą w życie w dniu 2 maja 
2021 roku. Ponadto Fundusz będzie od tego dnia obliczał limity statutowe od wartości aktywów 
netto Funduszu a nie od wartości aktywów brutto jak to jest obecnie.  
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3) WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU; 


Fundusz nie prowadzi ani nie uczestniczy w badaniach. 
 


4) AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA; 


Przegląd działań inwestycyjnych podjętych przez BNP Paribas Premium SFIO w 2020 roku 


Zarządzający Funduszem kontynuowali przebudowę portfeli subfunduszy w taki sposób, aby 
w ramach określonych polityką inwestycyjną subfunduszy maksymalizować oczekiwaną stopę 
zwrotu, dbając jednocześnie o adekwatny poziom ryzyka inwestycyjnego. Istotnym 
wydarzeniem w drugiej połowie 2020 r. było tymczasowe zawieszenie zbywania, odkupywania 
oraz wyceny jednostek uczestnictwa Subfunduszu BNP Paribas Aktywny zakończone podjęciem 
uchwały w dniu 24 września 2020 r. o otwarciu likwidacji tego Subfunduszu. Decyzja o likwidacji 
została powzięta w związku z otrzymaniem w dniu 11 września 2020 roku pozwu GetBack S.A., 
w którym powód kieruje do aktywów Subfunduszu roszczenie przekraczające 10% aktywów 
Subfunduszu, a przewidywany termin rozstrzygnięcia sporu jest dłuższy niż rok. Roszczenia 
Getback SA są związane z transakcjami przeprowadzanymi w latach 2015-2017. W tym czasie 
BNP Paribas TFI nie było organem Funduszu, zarządzającym Funduszem ani też uczestnikiem 
zdarzeń, których dotyczy to postępowanie.  


Zmiany nazw subfunduszy BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych i BNP Paribas Top 
Funduszy Obligacji Krajowych związane były z planowaną zmianą strategii inwestycyjnej, którą 
realizować będą docelowo te subfundusze. W minionym roku zostały poczynione pierwsze 
kroki mające na celu zbliżenie struktury portfeli do docelowych strategii inwestycyjnych, w 
dopuszczalnych ramach istniejących zapisów statutowych. Subfundusz BNP Paribas Obligacji 
Wysokodochodowych będzie się koncentrować na inwestycjach w obligacje 
wysokodochodowe przedsiębiorstw zagranicznych z rynków rozwiniętych oraz na inwestycjach 
w dług skarbowy krajów zaliczanych do rynków wschodzących, który denominowany jest w 
walutach obcych (w większości USD). W dążeniu do osiągnięcia docelowej ekspozycji w portfelu 
znalazły się tytuły uczestnictwa funduszy zarządzanych przez uznane globalne firmy 
zarządzające aktywami dające ekspozycję właśnie na wyżej wymienione rynki. W portfelu 
Subfunduszu BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych większość stanowiły inwestycje w 
fundusze dłużne zarządzane przez renomowane instytucje finansowe. Obligacje skarbowe lub 
gwarantowane przez Skarb Państwa stanowiły uzupełnienie portfela. Znaczącemu zmniejszeniu 
uległ udział papierów korporacyjnych. W Subfunduszu BNP Paribas Aktywnych Strategii 
Dłużnych kontynuowana była dotychczasowa strategia inwestycyjna, realizowana w celu 
wypracowania atrakcyjnych stóp zwrotu. 
 


Przegląd wyników BNP Paribas Premium SFIO osiągniętych w 2020 roku 


Rok 2020 zapamiętamy głównie za sprawą globalnej pandemii koronawirusa, która wywarła 
znaczący wpływ na wszystkie dziedziny życia. Ograniczenia swobód m.in. przemieszczania się, 
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prowadzenia działalności gospodarczej, czy kontaktów międzyludzkich towarzyszyły nam 
praktycznie przez cały miniony rok. Informacjami, które znajdowały się w centrum uwagi opinii 
publicznej stały się statystyki zakażeń, kondycja służby zdrowia, czy też postępy w pracach nad 
szczepionkami przeciw SARS-COV-2. Nie dziwi zatem fakt, że pandemia wywarła również 
znaczny wpływ na wyceny wszystkich klas aktywów. 
 


Pierwsze półrocze stało pod znakiem szoku spowodowanego pojawieniem się wirusa. 
Lawinowo rosnąca liczba zakażeń i szybkość rozprzestrzeniania się wirusa spowodowały 
wprowadzanie coraz bardziej dotkliwych obostrzeń w kolejnych krajach Europy i świata. W 
odpowiedzi na pierwsze, marcowe zamknięcie gospodarek, rentowności obligacji na świecie 
zanotowały gwałtowny wzrost. Fala paniki objęła też rynki akcji. Dla przykładu, S&P 500 w 
marcu stracił 12,5%, DAX 16,4%, Euro Stoxx 50: 16,3% a NIKKEI 225 10,5%. Wtedy na scenę 
wkroczyły banki centralne, których działania w walce ze skutkami pandemii przykuwały uwagę 
inwestorów przez cały miniony rok. Amerykański Federalny Komitent Otwartego Rynku obniżył 
stopy procentowe z przedziału 1,75%-1,50% do 0,0%-0,25%. Rodzima Rada Polityki Pieniężnej 
postąpiła podobnie, obniżając koszt pieniądza w sumie o 140 pb do poziomu 0,1%. Oprócz 
wspomnianych narzędzi polityki monetarnej zastosowanie znalazły różnorodne formy wsparcia 
fiskalnego. Cięcia stóp procentowych przełożyły się bezpośrednio na znaczące zyski dla 
posiadaczy obligacji skarbowych. Miesiące letnie przyniosły poprawę nastrojów na rynkach 
akcji. Zwłaszcza było to widoczne w USA, gdzie wzrosty cen największych spółek 
technologicznych napędzały zwyżki indeksów.  
 


Jesień przypomniała wszystkim, że pandemia jeszcze się nie skończyła. Media podawały 
informacje o wzrostach liczby potwierdzonych zakażeń, co uruchomiło obawy przed 
pojawieniem się tzw. „drugiej fali pandemii”. Jak się wkrótce okazało, nie były one 
bezpodstawne. To w połączeniu z niepewnością dotyczącą wyniku wyborów prezydenckich w 
Stanach Zjednoczonych, doprowadziło do schłodzenia nastrojów na rynkach akcji. Dodatkowym 
czynnikiem ryzyka okazały się też przedłużające się negocjacje dotyczące pakietu wsparcia dla 
amerykańskiej gospodarki. Ostatecznie 46-tym prezydentem USA został demokrata Joe Biden, 
co zostało odbierane jako zapowiedź większej stymulacji fiskalnej, wzrostu zadłużenia oraz 
złagodzenia polityki zagranicznej w porównaniu do ustępującej administracji. Powiew 
optymizmu nadciągnął ze strony firm farmaceutycznych pracujących nad szczepionką na 
koronawirusa. Jako pierwsze, na początku listopada, sukces ogłosiło konsorcjum firm Pfizer i 
BioNTech. Kilka dni później swoim sukcesem pochwaliła się firma Moderna a w dalszej części 
roku również AstraZeneca. Sporo działo się też na europejskim podwórku. Z końcem grudnia 
nastąpiło rozstanie Wielkiej Brytanii ze Wspólnotą. Jak zdążyliśmy się przyzwyczaić, negocjacje 
w sprawie umowy handlowej były trudne i ciągnęły się praktycznie do ostatniej chwili. 
Porozumienie udało się osiągnąć, dzięki czemu nie grozi nam tzw. „twardy Brexit”, a co za tym 
idzie zniknął znaczący czynnik ryzyka dla rynków finansowych. Analizując stopy zwrotu 
indeksów akcyjnych w 2020 r. w oczy rzuca się dysproporcja pomiędzy Europą a resztą rynków 
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rozwiniętych. S&P 500 zyskał 16,3%, NASDAQ Compsite 43,6%, a NIKKEI 225 16% podczas gdy 
Euro Stoxx 50 stracił 5,14%, FTSE MIB 5,42%, IBEX 35 15,45%, a DAX urósł o 3,55%. Miniony rok 
to także okres testowania minimów rentowności obligacji skarbowych, co oznaczało rekordowo 
wysokie poziomy cen. Polskie 10-letnie obligacje skarbowe zakończyły rok rentownością na 
poziomie 1,23% (spadek z 2,12%) przy minimum na poziomie 1,14%. Podobnie było na tzw. 
rynkach bazowych: niemieckie 10-letnie obligacje („Bundy”) zakończyły rok na poziomie -0,57% 
(spadek z -0,19%), przy minimum na poziomie -0,86%. Amerykański benchmark zanotował w 
2020 r. spadek z 1,92% do 0,91%, osiągając minimum na poziomie 0,51%.  


W okresie objętym sprawozdaniem jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy 
zanotowały następujące zmiany wartości:  -8,46%, Subfundusz Aktywnych Strategii Dłużnych -
1,91%, Subfundusz Top Funduszy Obligacji Krajowych +1,16%, Subfundusz Obligacji 
Wysokodochodowych +5,83%. 
 


Przegląd portfela BNP Paribas Premium SFIO 


Większość, ponad 65% portfela Subfunduszu BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych, 
stanowiły jednostki uczestnictwa funduszy krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych 
wyselekcjonowanych zgodnie ze strategią subfunduszu. Obligacje gwarantowane przez Skarb 
Państwa stanowiły ok. 32% aktywów. Udział długu korporacyjnego został mocno ograniczony i 
stanowił blisko 0% aktywów Subfunduszu. Większą ekspozycję na dług przedsiębiorstw (około 
42% aktywów) oferował Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych. Obligacje 
gwarantowane przez Skarbu Państwa stanowiły w tym Subfunduszu około 52%. W Subfunduszu 
BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych ekspozycja na zagraniczne tytuły uczestnictwa 
i ETFy wyniosła ponad 81%, natomiast pozostałe 19% aktywów stanowiły w głównej mierze 
obligacje korporacyjne i polskie zmiennokuponowe obligacje skarbowe. 
 


Istotne zmiany Informacji dla Klientów Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego BNP 
Paribas Premium SFIO, które nie zostały jeszcze uwzględnione w sprawozdaniu finansowym 
Funduszu za rok 2020. 


Wszystkie informacje, które zostały przedstawione w dokumencie „Informacje dla Klienta 
Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego BNP Paribas Premium SFIO” zostały uwzględnione 
w sprawozdaniu finansowym Funduszu. 
 


5) POSIADANE PRZEZ BNP PARIBAS PREMIUM 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.  
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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: 


BNP PARIBAS PREMIUM SFIO Subfundusz BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych 


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.  


BNP PARIBAS PREMIUM SFIO Subfundusz Obligacji Wysokodochodowych 


Przedmiotem lokat Subfunduszu są tytuły uczestnictwa innych funduszy podlegające 
regularnym wycenom oraz instrumenty finansowe, które podlegają 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 kredytowe występuje także pośrednio poprzez inwestycje w tytuły 
uczestnictwa zagranicznych 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. 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. 
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BNP PARIBAS PREMIUM SFIO Subfundusz Aktywny 


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. 


BNP PARIBAS PREMIUM SFIO Subfundusz Aktywnych Strategii Dłużnych 


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. 


Opis głównych rodzajów ryzyka i inwestycji lub niepewności ekonomicznych, z jakimi może 
się zetknąć BNP PARIBAS PREMIUM SFIO 


1. Każdy z Subfunduszy BNP PARIBAS PREMIUM 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 
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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, 


 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 BNP Paribas 
Top Funduszy Obligacji Krajowych szczególnie istotne spośród wyżej wymienionych ryzyk są 
ryzyko rynkowe oraz ryzyko kredytowe.  


Dla Subfunduszu BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych w głównej mierze mogą okazać 
się istotne ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko koncentracji oraz ryzyko obrotu 
instrumentami pochodnymi (z zastrzeżeniem, że instrumenty pochodne są stosowane tylko w 
celu zabezpieczenia ryzyka walutowego). 
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Uczestniczy Subfunduszu BNP Paribas Aktywny muszą się szczególnie liczyć z ryzkiem 
rynkowym. 


Z kolei Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych jest przede wszystkim narażony 
na ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe oraz ryzyko płynności lokat. 


Do głównych czynników ryzyka, na które narażony jest cały Fundusz BNP PARIBAS PREMIUM 
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. 
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; 
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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. 
 


8) ISTOTNE ZMIANY INFORMACJI WYMIENIONYCH W ART. 23 DYREKTYWY 2011/61/UE, 
KTÓRE NIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W OKRESOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 
W minionym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zmiany informacji, które nie 
zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym Funduszu. 


 


Podpisy osób reprezentujących Fundusz:  
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  SPRAWOZDANIE ROCZNE AFI DLA BNP PARIBAS PREMIUM SFIO ZA 2020 ROK 


  


SPECTRUM 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 01.01.2020 do 
31.12.2020 na które składają się:  


 
1. POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2020 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 2020 
d) OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA 
e) SPRAWOZDANIA FINANSOWE SUBFUNDUSZY. 
 


2. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BNP PARIBAS PREMIUM SFIO JAKO 
ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2020. 
 


3. OPIS ISTOTNYCH ZMIAN INFORMACJI WYMIENIONYCH W „INFORMACJI DLA 
KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO”. 


 
4. INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH PRACOWNIKÓW BNP PARIBAS TFI S.A ZA 


ROK 2020. 
 
5. UJAWNIENIA SFTR. 
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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 spółka zarządzająca AFI prezentuje 


poniżej informacje o transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i o swapach przychodu całkowitego 


funduszu 


 


 


 


Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN) Dane na dzień 2020-12-31 
   


Dane ogólne: 
Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych 
aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów) 


- 


    
Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem 
swapów przychodu całkowitego (wyrażona jako kwota bezwzględna w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i jako odsetek 
zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania): 


Kwota bezwzględna w PLN - 


Odsetek zarządzanych aktywów - 


 


Dane dotyczące koncentracji: 
10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu 
całkowitego (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy) 


10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla 
swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia) 


Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów 
wartościowych lub towarów 


- 


Transakcje zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotna sprzedaż-kupno - 


 


Zbiorcze dane dotyczące transakcji: 
Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub 
towarów 
Rodzaj i jakość zabezpieczeń - 


Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności - 


Waluta zabezpieczeń - 


Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas 
zapadalności 


- 


Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby - 


Rozliczenie i rozrachunek - 


    


Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno 
Rodzaj i jakość zabezpieczeń - 


Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności - 
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Zbiorcze dane dotyczące transakcji: 
Waluta zabezpieczeń - 


Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas 
zapadalności 


- 


Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby - 


Rozliczenie i rozrachunek - 


 


Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń: 


Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, w 
porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w informacjach 
ujawnianych inwestorom 


- 


Zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń 
gotówkowych 


- 


 


Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania: 
Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników. 


Liczba powierników - 


    


Powiernik 
Kwota aktywów stanowiących 


zabezpieczenie 


 


Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania: 
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych rachunkach - 


Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach - 


Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach - 


 


Dane dotyczące rentowności i kosztów: 


 od 2020-01-01 do 2020-12-31 


 Rentowność Koszty 


Udzielanie pożyczek papierów wartościowych 
lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów 
wartościowych lub towarów: 


Kwota Odsetek Kwota Odsetek 


- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania - - - - 


- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego 
inwestowania 


- - - - 


- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”) - - - - 


Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub 
transakcja zwrotna sprzedaż-kupno: 


Kwota Odsetek Kwota Odsetek 


- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania - - - - 


- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego 
inwestowania 


- - - - 


- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”) - - - - 
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Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN) Dane na dzień 31.12.2020 
   


Dane ogólne: 
Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych 
aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów) 


- 


    
Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem 
swapów przychodu całkowitego (wyrażona jako kwota bezwzględna w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i jako odsetek 
zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania): 


Kwota bezwzględna w PLN - 


Odsetek zarządzanych aktywów - 


 


Dane dotyczące koncentracji: 


10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu 
całkowitego (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy) 


10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla 
swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia) 


Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów 
wartościowych lub towarów 


- 


Transakcje zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotna sprzedaż-kupno - 


 


Zbiorcze dane dotyczące transakcji: 


Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub 
towarów 
Rodzaj i jakość zabezpieczeń - 


Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności - 


Waluta zabezpieczeń - 


Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas 
zapadalności 


- 


Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby - 


Rozliczenie i rozrachunek - 


    


Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno 
Rodzaj i jakość zabezpieczeń - 


Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności - 


Waluta zabezpieczeń - 


Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas 
zapadalności 


- 


Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby - 


Rozliczenie i rozrachunek - 


 


Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń: 


Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, w 
porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w informacjach 
ujawnianych inwestorom 


- 


Zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń 
gotówkowych 


- 
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Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania: 


Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników. 


Liczba powierników - 


      


Powiernik 
Kwota aktywów stanowiących 


zabezpieczenie 


 


Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania: 


Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych rachunkach - 


Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach - 


Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach - 


 


Dane dotyczące rentowności i kosztów: 


 od 2020-01-01 do 2020-12-31 


 Rentowność Koszty 


Udzielanie pożyczek papierów wartościowych 
lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów 
wartościowych lub towarów: 


Kwota Odsetek Kwota Odsetek 


- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania - - - - 


- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego 
inwestowania 


- - - - 


- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”) - - - - 


Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub 
transakcja zwrotna sprzedaż-kupno: 


Kwota Odsetek Kwota Odsetek 


- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania - - - - 


- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego 
inwestowania 


- - - - 


- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”) - - - - 
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Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN) Dane na dzień 2020-12-31 
   


Dane ogólne: 
Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych 
aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów) 


- 


    
Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem 
swapów przychodu całkowitego (wyrażona jako kwota bezwzględna w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i jako odsetek 
zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania): 


Kwota bezwzględna w PLN - 


Odsetek zarządzanych aktywów - 


 


Dane dotyczące koncentracji: 


10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu 
całkowitego (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy) 


10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla 
swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia) 


Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów 
wartościowych lub towarów 


- 


Transakcje zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotna sprzedaż-kupno - 


 


Zbiorcze dane dotyczące transakcji: 


Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub 
towarów 


Rodzaj i jakość zabezpieczeń - 


Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności - 


Waluta zabezpieczeń - 


Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas 
zapadalności 


- 


Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby - 


Rozliczenie i rozrachunek - 
  


Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno 


Rodzaj i jakość zabezpieczeń - 


Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności - 


Waluta zabezpieczeń - 


Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas 
zapadalności 


- 


Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby - 


Rozliczenie i rozrachunek - 


 


Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń: 


Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, w 
porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w informacjach 
ujawnianych inwestorom 


- 







 
 


Strona 6 


Zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń 
gotówkowych 


- 


 


Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania: 


Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników. 


Liczba powierników - 


    


Powiernik 
Kwota aktywów stanowiących 


zabezpieczenie 


 


Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania: 


Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych rachunkach - 


Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach - 


Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach - 


 


Dane dotyczące rentowności i kosztów: 


 
od 2020-01-01 do 2020-12-31 


 
Rentowność Koszty 


Udzielanie pożyczek papierów wartościowych 
lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów 
wartościowych lub towarów: 


Kwota Odsetek Kwota Odsetek 


- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania - - - - 


- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego 
inwestowania 


- - - - 


- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”) - - - - 


Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub 
transakcja zwrotna sprzedaż-kupno: 


Kwota Odsetek Kwota Odsetek 


- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania - - - - 


- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego 
inwestowania 


- - - - 


- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”) - - - - 


 


Podpisy osób reprezentujących Fundusz: 
 
 
 
 
 
 
 
Jarosław Skorulski  
Prezes Zarządu  
BNP Paribas Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.  


 
 
 
 
 
 
 
 
Rafał Lerski  
Członek Zarządu  
BNP Paribas Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.  


 


Warszawa, dnia 29 marca 2021 roku 
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