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Subfundusz AGIO Akcji Plus – AGIO Plus FIO
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Zarząd AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia roczne sprawozdanie finansowe Agio
Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Subfundusz Agio Akcji Plus, na które składa się:
1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2.

Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku o łącznej wartości 38 799 tys. zł.

3.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący aktywa netto w wysokości 41 829 tys. zł.

4.

Rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący
dodatni wynik z operacji w kwocie 7 525 tys. zł.

5.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku
wykazujące zwiększenie wartości aktywów netto Subfunduszu w wysokości 21 664 tys. zł.

6.

Noty objaśniające.

7.

Informacja dodatkowa.
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I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU
1.

Informacje o Subfunduszu

Subfundusz AGIO Akcji PLUS jest Subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu AGIO PLUS Fundusz
Inwestycyjny Otwarty (dalej jako „Fundusz”) zarejestrowanym w rejestrze funduszy inwestycyjnych w dniu 9 lutego
2016 roku pod numerem RFi 1309.
Fundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi
subfunduszami w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. z 2020 roku, poz.
95 z późniejszymi zmianami) (dalej jako „Ustawa”), w ramach którego wydzielono następujące Subfundusze:





Subfundusz AGIO Akcji PLUS
Subfundusz AGIO Dochodowy PLUS
Subfundusz AGIO Stabilny PLUS
Subfundusz AGIO Kapitał PLUS.

Subfundusz i Fundusz zostały utworzone na czas nieograniczony. Subfundusz ma jedną kategorię jednostek
uczestnictwa.
Subfundusz rozpoczął działalność w dniu 9 lutego 2016 roku Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 18 lutego
2016 roku.
2.

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu

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 poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu głównie w akcje,
prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru akcji, obligacje zamienne na akcje, inne papiery
wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, określane zbiorczo
jako Instrumenty Akcyjne, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy i Statutu. Subfundusz
charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym związanym z lokowaniem aktywów głównie w Instrumenty
Akcyjne.

4.

Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym związanym z lokowaniem aktywów
głównie w Instrumenty Akcyjne, przy czym jest zarządzany bardziej agresywnie niż klasyczne fundusze
akcji.

Specjalizacja Subfunduszu
Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu z zachowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu
inwestycyjnego otwartego, w następujące kategorie lokat:
1.
2.
3.

4.

instrumenty Akcyjne, w tym akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru akcji, obligacje
zamienne na akcje, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom
wynikającym z akcji - od 50% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
obligacje, bony skarbowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne prawa majątkowe odpowiadające
prawom wynikającym z zaciągniętego długu, określane zbiorczo jako Instrumenty Dłużne - od 0% do 50%
wartości Aktywów Subfunduszu,
jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze
zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą na warunkach
określonych w art. 101 ust. 1 Ustawy - od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,
depozyty, o których mowa w par. 31 ust. 1 pkt 7 Statutu - od 0% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu.

Ograniczenia inwestycyjne
Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu zobowiązany jest do przestrzegania następujących
inwestycyjnych:
1.

ograniczeń

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery
wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna
wartość lokat w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego podmiotów, w których
Subfundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości
Aktywów Subfunduszu; z tym, że łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku
Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

kontrahenta wynikająca z umów, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu.
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery
wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217
tj. z późniejszym zmianami), dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe; Aktywa
Subfunduszu mogą być lokowane do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub
Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej w
rozumieniu w/w ustawy, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe; łączna
wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których
Subfundusz ulokował ponad 5% wartości aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 10%,
wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w rozumieniu w/w ustawy, dla której jest
sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40%
wartości aktywów Subfunduszu.
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery
wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu
terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego,
państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest
Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery
wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę
samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa
członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której
członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie, przy czym łączna
wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot,
którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz
wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane
instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości aktywów
funduszu.
Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić
więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane do 25% wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery
wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi
publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że
kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które
w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających
z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo
w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych.
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane do 20% wartości aktywów Subfunduszu w jednostki
uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu
zagranicznego lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, a jeżeli ten fundusz
inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z
wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z
subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną - do 20% wartości aktywów Subfunduszu w jednostki
uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa jednego subfunduszu; łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa
instytucji wspólnego inwestowania innych niż jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych nie może przewyższać 30% wartości
aktywów Subfunduszu.
Fundusz może zaciągać na rzecz Subfunduszu, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach
kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10%
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.

Oprócz powyższych ograniczeń Subfundusz i Fundusz obowiązują ograniczenia zawarte w Ustawie.
3. Firma, siedziba i adres towarzystwa będącego organem Subfunduszu
Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, jest zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Placu Dąbrowskiego 1 (wpisane do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000297821), zwane dalej „Towarzystwem”.
Podmiot prowadzący księgi
Podmiotem, któremu Towarzystwo powierzyło prowadzenie ksiąg rachunkowych Subfunduszu jest ProService
Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 12A.
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4. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy
Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, za okres od dnia 1
stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Dane porównawcze obejmują dane za poprzedni rok obrotowy tzn.
za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Ze względu na charakter i istotność pozycji informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały, o ile
nie zaznaczono inaczej, w pełnych tysiącach złotych.
5.

Kontynuowanie działalności przez Subfundusz oraz okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności

Sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez
Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Subfundusz.
6.

Firma Audytorska, która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Subfunduszu

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta działającego w imieniu
firmy audytorskiej Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik Firma Audytorska nr 3159 z siedzibą w Warszawie, ul.
Bukowińska 26B lok. U2.
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II.ZESTAWIENIE LOKAT
na dzień 31 grudnia 2021 roku
(w tysiącach PLN)

TABELA GŁÓWNA

TABELA GŁÓWNA
SKŁADNIKI LOKAT
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
Wierzytelności
Udzielone pożyczki pieniężne
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
Suma:

27 755
881
-

31-12-2021
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
38 348
451
-

28 636

Wartość według ceny
nabycia w tys.

91,35%
1,07%
-

14 342
-

31-12-2020
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
18 047
-

-

-

-

-

-

38 799

92,42%

14 342

18 047

87,14%

Procentowy udział w
aktywach ogółem

Wartość według ceny
nabycia w tys.

Procentowy udział w
aktywach ogółem
87,14%
-

Niniejsze zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego
sprawozdania finansowego.
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II. ZESTAWIENIE LOKAT
na dzień 31 grudnia 2021 roku
(w tysiącach PLN z wyjątkiem liczby poszczególnych składników lokat podanej w sztukach)

TABELE UZUPEŁNIAJĄCE
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA
AKCJE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

AKTYWNY RYNEK REGULOWANY

1 211 520

ONDE S.A. (PLONDE000018)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

AC S.A. (PLACSA000014)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

CCC S.A. (PLCCC0000016)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

LPP S.A. (PLLPP0000011)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
(PLPEKAO00016)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
(PLPKN0000018)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A. (PLPKO0000016)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
(PLPZU0000011)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
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27 446

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
38 062

Wartość według
ceny nabycia w tys.

Procentowy udział
w aktywach ogółem
90,67%

38 088

POLSKA

1 008

625

1,49%

3 700

POLSKA

274

268

0,64%

28 000

POLSKA

644

658

1,57%

10

POLSKA

-

-

-

10 500

POLSKA

1 062

1 108

2,64%

1 140

POLSKA

392

695

1,66%

13 900

POLSKA

2 525

1 938

4,62%

104

POLSKA

848

1 789

4,26%

34 600

POLSKA

2 386

4 221

10,05%

100 000

POLSKA

450

630

1,50%

14 800

POLSKA

1 022

1 100

2,62%

34 380

POLSKA

896

1 545

3,68%

29 000

POLSKA

900

1 025

2,44%
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA
AKCJE

Rodzaj rynku

SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

LSI SOFTWARE S.A. (PLLSSFT00016)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

SANTANDER BANK POLSKA S.A.
(PLBZ00000044)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

TIM S.A. (PLTIM0000016)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

ACTION S.A. (PLACTIN00018)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

COMP S.A. (PLCMP0000017)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

FERRO S.A. (PLFERRO00016)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

ATAL S.A. (PLATAL000046)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

TOYA S.A. (PLTOYA000011)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

Nazwa rynku

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
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198 835

POLSKA

63 000

Wartość według
ceny nabycia w tys.

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.

Procentowy udział
w aktywach ogółem

1 003

1 762

4,20%

CYPR

235

1 367

3,26%

49 123

POLSKA

813

636

1,51%

30 000

POLSKA

1 058

1 641

3,91%

2 200

POLSKA

406

767

1,83%

2 867

POLSKA

1 019

1 356

3,23%

43 000

POLSKA

474

1 610

3,84%

3 330

POLSKA

270

400

0,95%

60 000

POLSKA

838

885

2,11%

9 199

POLSKA

536

478

1,14%

378

POLSKA

265

240

0,57%

43 877

POLSKA

1 349

1 461

3,48%

1

POLSKA

-

-

-

12 000

POLSKA

391

553

1,32%

97 719

POLSKA

848

782

1,86%

7 633

POLSKA

107

159

0,38%

75 686

POLSKA

744

1 075

2,56%
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA
AKCJE
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
(PLASSEE00014)

Rodzaj rynku
AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

WALLIX GROUP (FR0010131409)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

ANSWEAR.COM S.A. (PLANSWR00019)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

HUDDLY AS (NO0010776990)

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

Nazwa rynku
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.

660

1,57%

6 300

POLSKA

1 137

2 314

5,51%

12 000

FRANCJA

1 564

1 727

4,11%

3 350

POLSKA

671

1 290

3,07%

20 000

POLSKA

500

622

1,48%

150 000

NORWEGIA

649

675

1,61%

309

286

0,68%

309

286

0,68%

27 755

38 348

91,35%

GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.

ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU
NEWCONNECT

1 322

NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU
Suma:

TABELA UZUPEŁNIAJĄCA
KWITY DEPOZYTOWE
AKTYWNY RYNEK REGULOWANY
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR
(US01609W1027)
AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY
NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU
Suma:

POLSKA

1 212 842

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
emitenta

Liczba
936

AKTYWNY RYNEK
REGULOWANY

NEW YORK STOCK
EXCHANGE

936
936

9

Procentowy udział
w aktywach ogółem

162

1 322
AKTYWNY RYNEK
NIEREGULOWANY

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.

POLSKA

EURONEXT PARIS

OSLO BORS

Wartość według
ceny nabycia w tys.

12 800

AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY
SPYROSOFT SA (PLSPRSF00011)

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

KAJMANY

881

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
451

881

451

1,07%

881

451

1,07%

Wartość według
ceny nabycia w tys.

Procentowy udział
w aktywach ogółem
1,07%
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA
INSTRUMENTY POCHODNE

Rodzaj rynku

Kraj siedziby
emitenta
(wystawcy)

Emitent
(wystawca)

Nazwa rynku

Instrument
bazowy

Wystandaryzowane instrumenty
pochodne
AKTYWNY RYNEK REGULOWANY
Futures na indeks giełdowy WIG20,
FW20H2220, 2022.03.18
(PL0GF0022889) (Długa)

AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY

Futures na indeks giełdowy mWIG40,
FW40H22, 2022.03.18 (PL0GF0023473)
(Długa)

AKTYWNY
RYNEK
REGULOWANY

GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
S.A.
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
S.A.

GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
S.A.
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
S.A.

Wartość
według wyceny
na dzień
bilansowy w
tys.

Wartość
według ceny
nabycia w tys.

Liczba

Procentowy
udział w
aktywach
ogółem

41

-

-

-

41

-

-

-

POLSKA

indeks giełdowy
WIG20

21

-

-

-

POLSKA

indeks giełdowy
mWIG40

20

-

-

-

AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY
NIENOTOWANE NA AKTYWNYM
RYNKU
Niewystandaryzowane instrumenty
pochodne
AKTYWNY RYNEK REGULOWANY
AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY
NIENOTOWANE NA AKTYWNYM
RYNKU
Suma:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

-

-

-



II. ZESTAWIENIE LOKAT
na dzień 31 grudnia 2021 roku (w tysiącach PLN)
TABELE DODATKOWE
TABELA DODATKOWA
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
Suma:

Wartość według wyceny na dzień
bilansowy w tys.
6 887
6 887

Tabele dodatkowe, które nie mają zastosowania nie są prezentowane.
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Procentowy udział w aktywach
ogółem
16,41%
16,41%
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III. BILANS
(w tysiącach PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach
oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN)
BILANS
I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
2. Należności
3. Transakcje reverse repo/buy-sell back
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
6. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
III. Aktywa netto (I - II)
IV. Kapitał Funduszu/Subfunduszu
1. Kapitał wpłacony
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
VII. Kapitał Funduszu/Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)
Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa

na dzień
31-12-2021
41 981
2 965
217
38 799
152
41 829
36 747
102 812
-66 065
-5 081
-2 477
-2 604
10 163
41 829

na dzień
31-12-2020
20 710
2 098
565
18 047
545
20 165
22 608
70 034
-47 426
-6 148
-1 733
-4 415
3 705
20 165

224 200,5522
186,57

147 296,8661
136,90

Bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które
stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.
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IV. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
(w tysiącach PLN za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na jednostkę uczestnictwa)
od 01-01-2021
do 31-12-2021

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
I. Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe
II. Koszty Funduszu/Subfunduszu
Wynagrodzenie dla Towarzystwa
- stała część wynagrodzenia
- zmienna część wynagrodzenia
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla Depozytariusza
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu/Subfunduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości
Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami Funduszu/Subfunduszu
Opłaty za usługi prawne
Opłaty za usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe
III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo
IV. Koszty Funduszu/Subfunduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji (V+-VI)
VIII. Podatek dochodowy
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa

947
942
5
1 894
1 576
814
762
101
11
190
5
2
9
203
1 691
-744
8 269
1 811
6 458
121
7 525
33,56

od 01-01-2020
do 31-12-2020
360
360
780
550
550
66
5
140
5
2
3
9
135
645
-285
2 098
-443
2 541
1 813
12,32

Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz
informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.
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V. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
(w tysiącach PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN)
od 01-01-2021
do 31-12-2021
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
20 165
sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
7 525
a) przychody z lokat netto
-744
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
1 811
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
6 458
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
7 525
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Funduszu/Subfunduszu (razem):
a) z przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
14 139
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych
32 778
jednostek uczestnictwa)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
-18 639
odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5)
21 664
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
41 829
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym (*)
32 772
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa
182 393,0837
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
105 489,3976
Saldo zmian
76 903,6861
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa od początku działalności Funduszu/Subfunduszu
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa
693 041,4330
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
468 840,8808
Saldo zmian
224 200,5522
3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa (**)
224 200,5522
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec
136,90
poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec
186,57
bieżącego okresu sprawozdawczego
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę
36,28%
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w
139,59
04-01-2021
okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)
5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w
199,67
18-10-2021
okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)
6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej
186,57
31-12-2021
wyceny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)
IV. Procentowy udział kosztów Funduszu/Subfunduszu w średniej
5,78%
wartości aktywów netto, w tym:
Wynagrodzenie dla Towarzystwa
4,81%
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla Depozytariusza
0,31%
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów
0,03%
Funduszu/Subfunduszu
Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości
0,58%
Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami
Funduszu/Subfunduszu
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 01-01-2020
do 31-12-2020
19 936
1 813
-285
-443
2 541
1 813
-1 584
11 012
-12 596
229
20 165
18 336

97 263,6229
108 359,1314
-11 095,5085
510 648,3493
363 351,4832
147 296,8661
147 296,8661
125,86
136,90
8,77%
88,02

12-03-2020

137,38

29-12-2020

136,90

31-12-2020
4,25%
3,00%
0,36%
0,03%
0,76%
-

(*) Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym została wyliczona w oparciu o wartości aktywów
netto na każdy dzień, w którym została przeprowadzona wycena oficjalna w badanym okresie, z uwzględnieniem
dni wycen bilansowych na koniec każdego okresu sprawozdawczego.
(**) Liczba jednostek uczestnictwa zapisana na rejestrze Uczestników Subfunduszu na dzień bilansowy.
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym jest podawana
zgodnie z wycena bilansową.
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz wartości wyrażonych %.
Niniejsze zestawienie zmian należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją
dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.
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VI. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
Nota – 1. Polityka rachunkowości Subfunduszu
1. Opis przyjętych zasad rachunkowości
a)

Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia
2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
Sprawozdanie zostało sporządzone w języku polskim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty, z
wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa, wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz wyniku
z operacji na jednostkę uczestnictwa, podane zostały w tysiącach złotych. Wartość aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa i wynik z operacji na jednostkę uczestnictwa podane zostały w złotych (z
dokładnością do 0,01 zł). Liczba jednostek uczestnictwa została podana z dokładnością do 0,0001 sztuki.

b)

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu oraz metody wyceny
aktywów i składników lokat oraz ustalenie zobowiązań, aktywów netto i wyniku z operacji
1. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą.
2. Wartość aktywów netto Subfunduszu jest równa wartości wszystkich aktywów Subfunduszu w dniu
wyceny pomniejszonej o zobowiązania Subfunduszu.
3. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest dzień
wydania lub wykupienia jednostek.
4. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym dniu wyceny
nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych
z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z pkt. 3.
5. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia. Składniki lokat
nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zeru.
6. Otwarty kontrakt terminowy ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu według wartości
księgowej równej zeru; prowizja maklerska i inne koszty związane z jego otwarciem pomniejszają
niezrealizowany zysk (powiększają niezrealizowaną stratę) z wyceny kontraktu; prowizja maklerska
oraz inne koszty związane z zamknięciem kontraktu pomniejszają zrealizowany zysk (powiększają
zrealizowaną stratę) z kontraktu terminowego.
7. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki lokat mają przypisaną cenę nabycia
wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną
o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne.
8. W przypadku dłużnych papierów wartościowych z naliczanymi odsetkami wartość ustaloną w stosunku
do ich wartości nominalnej i wartość naliczonych odsetek ujmuje się w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym łącznie i prezentuje łącznie jako składnik lokat Subfunduszu.
9. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą
na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w
przypadku składników wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej (nie dotyczy
składników lokat będących przedmiotem transakcji reverse repo / buy-sell back, repo / sell-buy back,
zaciągniętych kredytów i pożyczek środków pieniężnych oraz papierów wartościowych). W przypadku
wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji, uznaje się, iż wygaśnięciu podlegają kolejno te
zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto. Zysk lub stratę ze zbycia
walut obcych wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”.
10. W przypadku, gdy jednego dnia dokonane zostają transakcje zbycia i nabycia danego papieru
wartościowego, ujmuje się w pierwszej kolejności nabycie posiadanego składnika.
11. Przysługujące zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy prawo poboru akcji
notowanych na rynku aktywnym ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby
wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nie uwzględniający wartości tego prawa.
Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte według wartości równej zero w dniu następnym
po dniu wygaśnięcia tego prawa.
12. Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku aktywnym ujmuje się w księgach rachunkowych w
dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nie
uwzględniający wartości prawa do dywidendy.
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13. Przysługujące prawo do dywidendy od akcji nienotowanych na rynku aktywnym oraz przysługujące
prawo poboru akcji nienotowanych na rynku aktywnym ujmuje się w księgach w dniu następnym po
dniu ustalenia tych praw.
14. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji, nie powodującą zmiany wysokości kapitału akcyjnego
emitenta, ujmuje się w ewidencji analitycznej, w której dokonuje się zmiany liczby posiadanych akcji
oraz jednostkowej ceny nabycia.
15. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
16. Nabycie lub zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie
zawarcia umowy. Składniki lokat nabyte lub zbyte przez Subfundusz po godzinie 23:30 w dniu wyceny
oraz składniki lokat, dla których na godzinę 23:30 Subfundusz nie otrzymał potwierdzenia zawarcia
transakcji ujmowane są w najbliższej dacie wyceny aktywów Subfunduszu i ustalenia jego zobowiązań,
w której jest to możliwe.
17. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie
polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu. Jeżeli operacje dotyczące
Subfunduszu są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ogłasza kursu – ich
wartość należy określić w relacji do wskazanej przez Subfundusz waluty, dla której ogłoszony jest
średni kurs przez Narodowy Bank Polski.
18. Przychody z lokat obejmują w szczególności: dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku
z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, dywidendy i inne
udziały w zyskach, przychody odsetkowe oraz przychody związane z posiadaniem nieruchomości.
19. Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności: ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku
z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, koszty odsetkowe
oraz koszty związane z posiadaniem nieruchomości.
20. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza
się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentuje
odpowiednio jako składnik lokat notowanych lub nienotowanych na aktywnym rynku. Przychody
odsetkowe od lokat bankowych prezentuje odpowiednio w pozycji należności w jednostkowym
sprawozdaniu finansowym Subfunduszu.
21. W przypadku kosztów Subfunduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu
kosztów zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę. Preliminarz kosztów zawiera pozycje w wysokości
uzasadnionej, ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do częstotliwości ustalania
wartości aktywów netto w dniach wyceny.
22. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz rozlicza się w czasie
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Stosowane najważniejsze zasady wyceny
1. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się w dniu wyceny określonym w
Statucie.
2. Jako moment wyceny Subfundusz przyjął godzinę 23:30 czasu polskiego, o której pobierane są ostatnie
dostępne kursy, pozwalające na oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz lokat w
danym dniu wyceny.
3. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie
oszacowanej wartości godziwej, za którą uznaje się cenę z aktywnego rynku a w przypadku jej braku cenę
otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny.

Klasyfikacja papierów wartościowych do rynku aktywnego
1.

Za rynek aktywny uznaje się rynek, na którym transakcje dotyczące danego składnika aktywów lub
zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczyć
bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki giełdowe, rynki
pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką częstotliwością i
wolumenem.

2.

Klasyfikacja składników aktywów do rynku aktywnego wykonywana jest przez zewnętrzny podmiot
wyceniający i przekazywana Towarzystwu oraz Księgowości Funduszy.

3.

Zewnętrzny podmiot wyceniający prowadzi listę aktywnych rynków. Lista jest aktualizowana w oparciu o
klasyfikację, o której mowa w pkt. 2.
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4.

W celu określenia aktywności danego rynku, brane są pod uwagę następujące aspekty:
4.1. badanie aktywności rynkowej pod kątem dostatecznego wolumenu,
4.2. badanie aktywności rynkowej pod kątem dostatecznej częstotliwości.

5.

Klasyfikacja instrumentu do rynku aktywnego następuje jeżeli spełnione zostaną poniższe kryteria:
5.1. w przypadku udziałowych papierów wartościowych: występowanie obrotu dla danego składnika
aktywów w miesiącu poprzedzającym wybór rynku aktywnego w wysokości nie mniejszej niż 200
tysięcy złotych bądź w wysokości odpowiadającej tej kwocie w przypadku instrumentów notowanych
w walucie innej niż złoty (w przypadku instrumentów notowanych w walutach innych niż polski złoty
do wyliczenia wartości obrotu przyjmuje się średni kurs danej waluty z badanego okresu),
5.2. w przypadku dłużnych papierów wartościowych: występowanie obrotu dla danego składnika aktywów
w miesiącu poprzedzającym wybór rynku aktywnego w wysokości nie mniejszej niż 200 tysięcy
złotych bądź w wysokości odpowiadającej tej kwocie w przypadku instrumentów notowanych w
walucie innej niż złoty (w przypadku instrumentów notowanych w walutach innych niż polski złoty
do wyliczenia wartości obrotu przyjmuje się średni kurs danej waluty z badanego okresu).

6.

Ustalenie aktywności rynkowej pod kątem dostatecznej częstotliwości, w zakresie instrumentów
wskazanych w pkt. 5 sporządzane jest na podstawie liczby sesji w miesiącu poprzedzającym wybór
rynków, w których zawarto transakcje na danym papierze wartościowym. Liczba takich sesji nie może być
mniejsza niż 7 (słownie: siedem).

7.

W przypadku papierów dłużnych skarbowych rynkiem aktywnym jest Rynek Treasury BondSpot Poland z
uwagi na hurtowy charakter.

8.

Rynkiem aktywnym dla papierów dłużnych wyemitowanych poza granicami RP jest rynek Bloomberg BGN
(Bloomberg Generic Price - BGN jest ceną złożoną, ustalaną w czasie rzeczywistym, opartą na
wykonywalnych i orientacyjnych kwotowaniach od wielu dealerów, wskazuje ona dostępne ceny tworzące
konsensus rynkowy), z zastrzeżeniem spełnienia warunku dostatecznej częstotliwości kwotowań, która
nie może być mniejsza niż 7 w miesiącu poprzedzającym miesiąc zastosowania ceny z rynku BGN.

9.

W przypadku kontraktów futures, opcji lub innych instrumentów pochodnych notowanych na rynku
giełdowym, rynek uznaje się za aktywny o ile w miesiącu poprzedzającym badanie aktywności rynku
występował obrót tymi instrumentami.

10. W przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych, ETF, tytułów uczestnictwa
emitowanych przez fundusze zagraniczne i tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą oraz innych instrumentów o podobnej charakterystyce, o ile nie
są one notowane, a informacje o ich cenie publikowana są przez organ zarządzający, przyjmuje się, że
występuje dla nich aktywny rynek, w przypadku gdy instrumenty takie są notowane badanie aktywności
rynkowej prowadzone jest zgodnie z pkt. 5.
11. Bony skarbowe bez względu na rynek i segment notowań klasyfikowane są do rynku nieaktywnego.
12. W przypadku instrumentów dopuszczanych do obrotu na rynku po raz pierwszy, do momentu
dopuszczenia do obrotu instrumenty takie klasyfikowane są do rynku nieaktywnego. W momencie
dopuszczenia do obrotu oraz w okresie pomiędzy pierwszym dniem notowania a końcem miesiąca, w
którym wystąpił pierwszy dzień notowania takich instrumentów na rynku instrumenty te klasyfikowane są
do rynku aktywnego. Badanie spełnienia aktywności następuje począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło pierwsze notowanie takiego instrumentu, przy czym jeżeli instrument taki
nie spełnia kryteriów aktywności określonych w punktach 5 i 6 uznaje się, że rynek jest aktywny, jeżeli
średnia dzienna wartość obrotu w okresie pomiędzy dopuszczeniem do obrotu a końcem miesiąca wynosi
co najmniej 10 tysięcy złotych bądź wartość odpowiadająca tej kwocie w przypadku instrumentów
notowanych w walucie innej niż złoty (w przypadku instrumentów notowanych w walutach innych niż polski
złoty do wyliczenia wartości obrotu przyjmuje się średni kurs danej waluty z badanego okresu).
13. Analiza aktywności rynku przeprowadzana jest na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego i
obowiązuje przez cały następny miesiąc kalendarzowy o ile nie wystąpią przesłanki do zaprzestania
kwalifikowania danego rynku jako aktywnego dla danego instrumentu finansowego. W szczególności taką
przesłanką może być zawieszenie obrotu na danym instrumencie finansowym.
14. W przypadku posiadania przez Subfundusz instrumentów finansowych różniących się seriami, prawami
np. statusem dopuszczenia do obrotu giełdowego lub rejestracją w sądzie analiza aktywności rynku
przeprowadzana jest dla każdej serii oddzielnie.
15. Instrumenty finansowe, które są notowane na więcej niż jednym rynku aktywnym wycenia się w oparciu
o ceny z rynku głównego. Rynek główny określa się w oparciu o wolumen obrotu na danym składniku
lokat w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego.
16. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru rynku głównego w oparciu o wolumen obrotu, wyboru
rynku głównego dokonuje się w oparciu kolejno o następujące kryteria:
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16.1. liczbę zawartych transakcji na danym składniku lokat w okresie ostatniego miesiąca
kalendarzowego,
16.2. ilość danych akcji wprowadzonych do obrotu na danym aktywnym rynku, o ile takie informacje
dostępne są w serwisach Bloomberg lub Refinitiv,
16.3. kolejność wprowadzenia danego papieru wartościowego do obrotu na poszczególnych rynkach, o
ile takie informacje dostępne są w serwisach Bloomberg lub Refinitiv,
16.4. możliwość dokonania przez Subfundusz transakcji na danym rynku. W przypadku zastosowania
tego kryterium zarządzający danym Subfunduszem obowiązany jest przekazać do zewnętrznego
podmiotu wyceniającego pisemną informację zawierającą listę rynków, na których Subfundusz
może zawierać transakcje na składniku lokat.
17. Rynkiem głównym dla polskich obligacji skarbowych niewyemitowanych poza granicami RP
dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland jest Treasury BondSpot Poland.
18. Rynkiem głównym dla papierów dłużnych wyemitowanych poza granicami RP jest rynek Bloomberg BGN,
o ile dla danego papieru podawane są kwotowania w tym serwisie.
19. W przypadku gdy składnik lokat dopuszczony jest do notowania na rynku w trakcie bieżącego miesiąca
kalendarzowego rynkiem głównym jest rynek, na którym wystąpił największy obrót w pierwszym dniu
notowania.
20. W przypadku gdy składnik lokat przestaje być przedmiotem obrotu na rynku aktywnym do jego wyceny
ma zastosowanie metodologia wyceny dla nienotowanych na aktywnym rynku składników lokat
(począwszy od zmiany rynku do momentu przygotowania modelu wyceny takiego instrumentu, jednak nie
dłużej niż do 5 dni roboczych od dnia zmiany rynku wycena takiego instrumentu ustalana jest jako ostatni
przyjęty kurs z Dnia Wyceny).
21. W przypadku gdy składnik lokat, który został nabyty do portfela nie jest przedmiotem obrotu na aktywnym
rynku w chwili nabycia, to do momentu przygotowania modelu, jednak nie dłużej jak przez 5 dni roboczych
od dnia nabycia składnik ten wyceniany jest w cenie nabycia.
Wartość godziwa
1.

Lokaty Subfunduszu wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Za wartość
godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dana lokata mogłaby zostać wymieniona na warunkach normalnej
transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą
stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku
stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich
wysokość była znacząca.

2.

Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się:
2.1. Cenę z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej);
2.2. Cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są
obserwowalne na aktywnym rynku w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości
godziwej);
2.3. Wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o nieobserwowalne dane wejściowe
do modelu (poziom 3 hierarchii wartości godziwej).

3.

Modele i metody wyceny przygotowywane są przez Towarzystwo lub zewnętrzny podmiot wyceniający na
zlecenie Towarzystwa.

4.

Modele i metody wyceny przekazywane są przed zatwierdzeniem przez Towarzystwo Depozytariuszowi
w celu uzgodnienia modelu i metody wyceny składnika lokat. Model i metoda powinny być zatwierdzone
najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszą wycenę instrumentu.

5.

Modele i metody wyceny raz zastosowane do wyceny składnika lokat stosowane są w sposób ciągły.

6.

Każda zmiana modelu wyceny wymaga zamieszczenia opisu w sprawozdaniu finansowym Subfunduszu
przez dwa kolejne lata.

7.

Metody i modele dokonywania wyceny są wspólne dla całości aktywów Funduszu. W przypadku, gdy do
wiarygodnego oszacowania wartości godziwej aktywów Funduszu stosowane są modele wyceny na
poziomie 2 hierarchii wartości godziwej lub na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej, modele wyceny
powinny być stosowane spójnie w odniesieniu do wszystkich aktywów wszystkich funduszy
inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.

8.

Nieruchomości wycenia się w oparciu o operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami o
gospodarce nieruchomościami, z uwzględnieniem wszelkich istotnych zmian wartości godziwej
nieruchomości po sporządzeniu operatu szacunkowego w okresie jego obowiązywania.
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9.

Aktywa oraz zobowiązania długoterminowe w walutach obcych wycenia się w walucie, w której są
notowane na aktywnym rynku. W przypadku aktywów lub zobowiązań długoterminowych w walutach
obcych nienotowanych na rynku aktywnym – w walucie, w której papier wartościowy jest denominowany.
Aktywa oraz zobowiązania długoterminowe w walutach obcych wykazuje się w walucie polskiej po
przeliczeniu według ostatniego dostępnego na moment wyceny średniego kursu ogłaszanego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski.

10. Transakcje reverse repo / buy-sell back i depozyty bankowe wycenia się począwszy od dnia ujęcia w
księgach za pomocą modelu wyceny, a w przypadku transakcji o terminie zapadalności nie dłuższym niż
92 dni dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów.
11. Zobowiązania Subfunduszu z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych wycenia się według
zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych.
12. Papiery wartościowe, których własność została przeniesiona przez Subfundusz na drugą stronę w wyniku
zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych, stanowią składnik lokat Subfunduszu. Przychody z
tytułu udzielenia pożyczki papierów wartościowych Subfundusz nalicza zgodnie z warunkami ustalonymi
w umowie.
13. Papiery wartościowe, których Subfundusz stał się właścicielem w wyniku zawarcia umowy pożyczki
papierów wartościowych, nie stanowią składnika lokat Subfunduszu. Koszty z tytułu otrzymania pożyczki
papierów wartościowych Subfundusz rozlicza zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie.
14. Przychody odsetkowe od lokat bankowych wycenia się począwszy od dnia zawarcia umowy za pomocą
modelu wyceny, a w przypadku terminu zapadalności nie dłuższego niż 92 dni dopuszcza się wycenę
metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Dzień wyceny
Dzień wyceny – dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu oraz Aktywów Subfunduszy,
ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Subfunduszy oraz ustalenia Wartości
Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa każdego Subfunduszu. Dniem tym jest dzień, na który przypada
zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
Metoda pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z §22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia
działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych
Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczana jest przy zastosowaniu metody zaangażowania, zgodnie z
zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie sposobu,
trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości
W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany stosowanych zasad rachunkowości w zakresie metod
wyceny.
Od 01 lipca 2021 roku w związku z dostosowaniem do zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i
Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości funduszy inwestycyjnych zmieniono: zasady identyfikowania rynków aktywnych oraz wyboru
rynku głównego oraz zasady ustalania wyceny instrumentów, zarówno w przypadku braku rynku aktywnego, jak
i w nieznacznym stopniu w przypadku wyceny instrumentów z rynku aktywnego.
Zmiany dotyczyły przede wszystkim wyceny dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na rynku
aktywnym oraz klasyfikacji wycen uzyskiwanych z zastosowaniem modelu wyceny.
W zasadach rachunkowości zostały wprowadzone istotne zmiany obejmujące m.in.:
1) nowe podejście do wyceny instrumentów stanowiących składniki lokat funduszy inwestycyjnych poprzez
zastosowanie pojęcia wartości godziwej zgodnego z regulacjami MSSF 13,
2) umożliwienie dokonywania wyceny z zastosowaniem modelu, w sytuacji braku ceny rynkowej. W takim
przypadku wartość godziwa szacowana jest z zastosowaniem modelu, który opiera się o parametry rynkowe
obserwowalne bezpośrednio i pośrednio, tj. uwzględniające np. ceny obligacji tego samego emitenta, emitentów
z tej samej branży, tego samego rynku, wysokości stop procentowych przy ustalaniu stopy dyskontowania
przyszłych przepływów z wycenianego instrumentu,
3) umożliwienie dokonywania wyceny z zastosowaniem modelu, który opiera się o dane nieobserwowalne,
jednakże z wyraźnym zaznaczeniem wyjątkowości stosowania takiej praktyki i pod rygorem dodatkowych
ujawnień w sprawozdaniu finansowym.
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Nota – 2. Należności Subfunduszu
na dzień
31-12-2021

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU
Należności
Z tytułu zbytych lokat
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów
inwestycyjnych
Z tytułu dywidend
Z tytułu odsetek
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek
Pozostałe
- zapis na akcje
- należności od TFI

na dzień
31-12-2020
217
-

565
-

199

18

18
-

547
500
47

Nota – 3. Zobowiązania Subfunduszu
na dzień
31-12-2021

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU
Zobowiązania
Z tytułu nabytych aktywów
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów
inwestycyjnych
Z tytułu wypłaty dochodów Funduszu/Subfunduszu
Z tytułu wypłaty przychodów Funduszu/Subfunduszu
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu gwarancji lub poręczeń
Z tytułu rezerw
Pozostałe składniki zobowiązań

na dzień
31-12-2020
152
-

545
410
-

17

53

129
6

82
-

Nota – 4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
1)

Struktura Środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień bilansowy w przekroju walut, w
podziale na banki

NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA
RACHUNKACH BANKOWYCH W PODZIALE NA BANKI
I. Banki / waluty
MBANK S.A.
EUR
NOK
PLN
USD

2)

na dzień 31-12-2021
Wartość na dzień
Wartość na dzień
bilansowy w
bilansowy w
walucie
danej walucie w
sprawozdania
tys.
finansowego w
tys.
2 965
2 965
2
10
16
7
2 893
2 893
13
55

na dzień 31-12-2020
Wartość na dzień
Wartość na dzień
bilansowy w
bilansowy w
walucie
danej walucie w
sprawozdania
tys.
finansowego w
tys.
2 098
2 098
2 098
2 098
-

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia
bieżących zobowiązań Subfunduszu

NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA
BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

od 01-01-2021
do 31-12-2021
Wartość w
Wartość w
okresie
okresie
sprawozdawczym
sprawozdawczym
w walucie
w danej walucie
sprawozdania
w tys.
finansowego w
tys.

II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków
pieniężnych (*)

-

2 532

od 01-01-2020
do 31-12-2020
Wartość w
Wartość w
okresie
okresie
sprawozdawczym
sprawozdawczym
w walucie
w danej walucie
sprawozdania
w tys.
finansowego w
tys.
-

1 399

*) Średni poziom środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym liczony jest na podstawie średniej arytmetycznej stanu na początku i na końcu
okresu sprawozdawczego.

3)

Ekwiwalenty Środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje
Nie dotyczy
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Nota – 5. Ryzyka
1)

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale na
kategorie bilansowe
Nie dotyczy

2)

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na
kategorie bilansowe

NOTA-5 III. RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO NIEDOTRZYMANIA
ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ DRUGĄ STRONĘ TRANSAKCJI
Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym w
przypadku gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy
czym nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń (*)
Środki na rachunkach bankowych
Należności
Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych
kategoriach lokat w podziale na kategorie bilansowe (**)

na dzień 31-12-2021
Wartość na dzień
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

na dzień 31-12-2020
Wartość na dzień
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

3 182

2 663

2 965
217

2 098
565

-

-

(*) 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.

3)

Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem
przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat
na dzień 31-12-2021
Wartość na dzień
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Funduszu/Subfunduszu ryzykiem
walutowym, ze wskazaniem przypadków znaczącej koncentracji ryzyka
walutowego w poszczególnych kategoriach lokat
Środki na rachunkach bankowych
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

20

na dzień 31-12-2020
Wartość na dzień
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.
-

-

72
2 853

-
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Nota – 6. Instrumenty pochodne

na dzień 31-12-2021
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE

Typ zajętej
pozycji

Rodzaj
instrumentu
pochodnego

Wartość
przyszłych
strumieni
pieniężnych

Wartość
otwartej
pozycji

Cel otwarcia
pozycji

Terminy
przyszłych
strumieni
pieniężnych

Kwota będąca
podstawą
przyszłych
płatności

Termin
zapadalności
(wygaśnięcia)
instrumentu
pochodnego

Termin
wykonania
instrumentu
pochodnego

Wystandaryzowane instrumenty pochodne
Futures
Futures na indeks giełdowy WIG20,
FW20H2220, 2022.03.18 (PL0GF0022889)

Długa

Futures

Futures na indeks giełdowy mWIG40,
FW40H22, 2022.03.18 (PL0GF0023473)

Długa

Futures

Zapewnienie
sprawnego
zarządzania
portfelem
inwestycyjnym
Zapewnienie
sprawnego
zarządzania
portfelem
inwestycyjnym

-

-

Każdego dnia
roboczego

indeks giełdowy
WIG20

18-03-2022

18-03-2022

-

-

Każdego dnia
roboczego

indeks giełdowy
mWIG40

18-03-2022

18-03-2022

Termin
zapadalności
(wygaśnięcia)
instrumentu
pochodnego

Termin
wykonania
instrumentu
pochodnego

-

19-03-2021

19-03-2021

-

19-03-2021

19-03-2021

na dzień 31-12-2020
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE

Typ zajętej
pozycji

Rodzaj
instrumentu
pochodnego

Wartość
przyszłych
strumieni
pieniężnych

Wartość
otwartej
pozycji

Cel otwarcia
pozycji

Terminy
przyszłych
strumieni
pieniężnych

Kwota będąca
podstawą
przyszłych
płatności

Wystandaryzowane instrumenty pochodne
Futures

Futures na indeks giełdowy WIG20,
FW20H2120, 2021.03.19 (PL0GF0020545)

Futures na indeks giełdowy mWIG40,
FW40H21, 2021.03.19 (PL0GF0021097)

Długa

Długa

Futures

Zapewnienie
sprawnego
zarządzania
portfelem
inwestycyjnym

-

-

Futures

Zapewnienie
sprawnego
zarządzania
portfelem
inwestycyjnym

-

-
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przepływy
pieniężne
następują w
ramach
dziennego
równania do
rynku
przepływy
pieniężne
następują w
ramach
dziennego
równania do
rynku
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Nota – 7. Transakcje repo/sell-buy back oraz reverse repo/buy-sell back, pożyczek papierów
wartościowych
1)

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Nie dotyczy

2)

Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu
Nie dotyczy

3)

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
Nie dotyczy

4)

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie przepisów
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
Nie dotyczy

Nota – 8. Kredyty i pożyczki
Nie dotyczy

Nota – 9. Waluty i różnice kursowe
1)

Walutowa struktura pozycji bilansu, z podziałem według walut i po przeliczeniu na walutę polską

NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI
BILANSU

na dzień 31-12-2021
Wartość na
Wartość na
dzień
dzień
bilansowy w
bilansowy w
walucie
danej walucie
sprawozdania
w tys.
finansowego
w tys.
41 981
2 965
2
10
16
7
2 893
2 893
13
55
217
217
217
-

Waluta

I. Aktywa
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
EUR
NOK
PLN
USD
2) Należności
PLN
3) Transakcje reverse repo/buy-sell back
4) Składniki lokat notowane na aktywnym
rynku

na dzień 31-12-2020
Wartość na
dzień
bilansowy w
danej walucie
w tys.

Wartość na
dzień bilansowy
w walucie
sprawozdania
finansowego w
tys.

2 098
565
-

20 710
2 098
2 098
565
565
-

-

38 799

-

18 047

EUR
NOK
PLN
USD

376
1 464
35 946
111

1 727
675
35 946
451

18 047
-

18 047
-

-

-

-

-

PLN

152

152
152

545

545
545

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym
rynku
6) Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania

22

Subfundusz AGIO Akcji Plus – AGIO Plus FIO
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

2)

Dodatnie i ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu zgodnie z podziałem przedstawionym w zestawieniu lokat, w podziale na zrealizowane i
niezrealizowane

NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE
KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT
FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU
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
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

3)

Dodatnie
różnice
kursowe
zrealizowane w
walucie
sprawozdania w
tys.
-

od 01-01-2021
do 31-12-2021
Dodatnie
Ujemne różnice
różnice
kursowe
kursowe
zrealizowane w
niezrealizowane
walucie
w walucie
sprawozdania w
sprawozdania w
tys.
tys.
47
74
-

od 01-01-2020
do 31-12-2020
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.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Średni kurs waluty sprawozdania finansowego ogłaszany przez NBP, z dnia sporządzenia sprawozdania finansowego
na dzień 31-12-2021

NOTA-9 III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OGŁASZANY
PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
EUR
NOK
USD

Kurs w stosunku do zł
4,5994
0,4608
4,0600
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na dzień 31-12-2020
Waluta

Kurs w stosunku do zł
EUR
NOK
USD

3,7584

Waluta
USD
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Nota – 10. Dochody i ich dystrybucja
1)

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, ujawniony odrębnie dla każdej z kategorii aktywów, według
podziału przyjętego w bilansie Subfunduszu

2)

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów, ujawniony odrębnie dla każdej z
kategorii aktywów, według podziału przyjętego w bilansie Subfunduszu

NOTA-10 I. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY
ZYSK (STRATA) Z TYTUŁU LOKAT
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Pozostałe
Suma:

3)

od 01-01-2021
do 31-12-2021
Wartość
Wzrost (spadek)
zrealizowanego
niezrealizowanego
zysku (straty)
zysku z wyceny
ze zbycia lokat
aktywów w tys.
w tys.
1 811
6 458
1 811
6 458

od 01-01-2020
do 31-12-2020
Wartość
Wzrost (spadek)
zrealizowanego
niezrealizowanego
zysku (straty)
zysku z wyceny
ze zbycia lokat
aktywów w tys.
w tys.
-443
2 541
-443
2 541

Wykaz wypłaconych przychodów ze zbycia lokat Subfunduszu aktywów niepublicznych, w przekroju
zbytych lokat Subfunduszu z uwzględnieniem udziału w aktywach i aktywach netto w dniu wypłaty oraz
wpływu, jaki wypłata przychodów miała na wartość aktywów i wartość aktywów netto Subfunduszu
Nie dotyczy

4)

Wypłacone dochody Subfunduszu, w podziale na pozycje przychodów z lokat oraz zrealizowany zysk
ze zbycia lokat
Nie dotyczy

5)

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do Subfunduszu środków
pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić
niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w
związku z:


zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność



transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na
rynku zorganizowanym



transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu
na rynku zorganizowanym

Nie dotyczy
Nota – 11. Koszty Subfunduszu
1) Koszty pokrywane przez Towarzystwo

NOTA-11 I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Wynagrodzenie dla Towarzystwa
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla Depozytariusza
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu/Subfunduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości
Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami Funduszu/Subfunduszu
Opłaty za usługi prawne
Opłaty za usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe
Suma:

od 01-01-2021
do 31-12-2021
Wartość w okresie
sprawozdawczym w tys.

od 01-01-2020
do 31-12-2020
Wartość w okresie
sprawozdawczym w tys.

43
3
156
1
203

2) Koszty Subfunduszu aktywów niepublicznych związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami
Nie dotyczy
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2
1
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3) Wynagrodzenie dla Towarzystwa
od 01-01-2021
do 31-12-2021
Wartość w okresie
sprawozdawczym w tys.
814
762
1 576

NOTA-11 III. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
stała część wynagrodzenia
zmienna część wynagrodzenia
Suma:

od 01-01-2020
do 31-12-2020
Wartość w okresie
sprawozdawczym w tys.
550
550

Nota – 12. Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa
NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH
UCZESTNICTWA
I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie
lata obrotowe
II. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku
obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe
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na dzień 31-12-2021

na dzień 31-12-2020

na dzień 31-12-2019

41 829

20 165

19 936

186,57

136,90

125,86
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VII. INFORMACJA DODATKOWA
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 jednostkowym 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 po dacie bilansu wymagające ujęcia w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym.

3.

Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi
jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi
Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi jednostkowymi
sprawozdaniami finansowymi.
3a)

Zbiorcza wartość aktywów i zobowiązań sklasyfikowanych na poszczególnych poziomach
hierarchii wartości godziwej

Zgodnie z Rozporządzeniem zmieniającym, Towarzystwo stosuje następujące poziomy hierarchii wartości
godziwej:


Poziom 1 – cena z aktywnego rynku



Poziom 2 – wartość określona przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie dane wejściowe są
obserwowane w sposób bezpośredni lub pośredni na aktywnym rynku



Poziom 3 – wartość jest ustalana w oparciu o model wyceny oparty o dane nieobserwowalne.
31-12-2021

AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE W
WARTOŚCI GODZIWEJ
Aktywa
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
Wierzytelności
Udzielone pożyczki pieniężne
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Transakcje reverse repo/buy-sell back
Zobowiązania
Transakcje repo/sell-buy back
Instrumenty pochodne

Poziom 1
Wartość
według wyceny
na dzień
bilansowy w
tys.
38 799
38 348
451
-

Poziom 2
Wartość
według wyceny
na dzień
bilansowy w
tys.
-

Poziom 3
Wartość
według wyceny
na dzień
bilansowy w
tys.
-

-

-

-

-

-

Poziom 2 i 3

0,00%
-

Razem
Wartość
według wyceny
na dzień
bilansowy w
tys.
38 799
38 348
451
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00%
-

-

Procentowy
udział w
aktywach netto

3b) Kwoty wszelkich przeniesień między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii wartości godziwej,
powody tych przeniesień i stosowane przez jednostkę zasady ustalania, kiedy przeniesienia
między poziomami powinny nastąpić
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywał transferów instrumentów finansowych pomiędzy
poziomami wyceny do wartości godziwej.
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3c) Opis techniki (technik) wyceny oraz dane wejściowe wykorzystane w wycenie wartości godziwej,
w przypadku regularnych wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 2 i poziomie 3
hierarchii wartości godziwej
Nie dotyczy
3d) Uzgodnienie bilansu otwarcia i bilansu zamknięcia wartości godziwej aktywów na poziomie 3
Nie dotyczy
3e)

Kwota łącznych zysków i strat aktywów sklasyfikowanych na poziomie 3 wartości godziwej
Nie dotyczy

3f)

Opis procesu wyceny wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości
godziwej przeprowadzonego przez Subfundusz
Nie dotyczy

3g)

Opisowa prezentacja wrażliwości wyceny wartości godziwej na zmiany nieobserwowalnych
danych wejściowych aktywów sklasyfikowanych na poziomie 3 wartości godziwej
Nie dotyczy

4.

Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność
Subfunduszu
a)

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

b)

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

c)

Informacja o przypadkach nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz
Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz.

5.

Informacja o kontynuacji działalności przez Subfundusz
Na dzień podpisania sprawozdania finansowego Subfunduszu nie występuje niepewność co do możliwości
kontynuowania działalności. W związku z tym sprawozdanie finansowe nie zawiera związanych z tą
kwestią korekt.
5a) Informacje o ustanowionych zastawach rejestrowych
Nie wystąpiły
5b) Informacje o certyfikatach inwestycyjnych nieopłaconych w całości ceny emisyjnej
Nie dotyczy
5c) Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących wartość aktywów Subfunduszu
Nie wystąpiły
5d)

Informacje o aktywach Subfunduszu w odniesieniu, do których minął termin płatności lub
występują opóźnienia w regulowaniu odsetek lub innych zobowiązań umownych
Nie wystąpiły

5e) Informacje o przestrzeganiu ustawowych ograniczeń inwestycyjnych
Występujące w okresie sprawozdawczym przekroczenia limitu inwestycyjnego powstałe w dniu
23.12.2021 roku, wynikające z Art. 96 ust. 3 oraz Art. 98 ust. 4 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku zostały dostosowane
w dniu 05.01.2022 roku. Na ostatni dzień wyceny w 2021 roku, czyli 30.12.2021 roku i na dzień
bilansowy były kontynuacje przekroczenia. Powyższe przekroczenia i dostosowania na wskazane daty
zostały potwierdzone przez Depozytariusza.
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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
Ujawnienia w zakresie pandemii – Covid 19
Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19. W 2020 roku
wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. Zagrożenie
epidemiologiczne wywołało dużą zmienność na rynkach giełdowych oraz walutowych, niedostępność
niektórych towarów lub usług. W chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania, uwzględniając zdarzenia po
dniu bilansowym znane do tego czasu, zagrożenie epidemiologiczne związane z wirusem COVID-19 rozwija
się dynamicznie i z tego względu Towarzystwo nie posiada szacunków wpływu dotychczasowych zmian na
wynik finansowy Subfunduszu w przyszłości. Uruchomione programy szczepień mają za zadanie stopniowe
wygaszanie pandemii COVID-19. Zarząd Towarzystwa będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i
podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki dla Subfunduszu.
W ocenie Zarządu Towarzystwa, występująca pandemia wirusa COVID-19 nie powoduje zagrożenia braku
kontynuacji działalności przez Fundusz i Subfundusz, nie wpłynęła na płynność i wypłacalność Subfunduszu.
Z analizy zmian w otoczeniu zewnętrznym wynika, że pogorszenie wskaźników makroekonomicznych może
wpłynąć na składniki lokat Subfunduszu. Istnieje ryzyko negatywnego wpływu pandemii wirusa COVID-19 na
wycenę aktywów netto Subfunduszu, a w efekcie rentowność i wyniki finansowe Subfunduszu. Ze względu na
to ryzyko istnieje niepewność co do wycen, w tym ich wrażliwość na zastosowane parametry modeli wyceny,
jak również potencjalny negatywny wpływu pandemii wirusa COVID-19 na sytuację gospodarczą Polski i
innych krajów, rynków kapitałowych i walutowych, a w konsekwencji inwestycje Subfunduszu. Jednak w
ocenie Zarządu Towarzystwa kontynuacja działalności Funduszu i Subfunduszu jest zasadna.
Fundusz i Subfundusz nie korzystał ze wsparcia ze strony instytucji rządowych lub kredytowych w zakresie
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Towarzystwo podjęło działania mające na celu ograniczenia
negatywnego wpływu pandemii wirusa COVID-19 na sytuację finansową, majątkową czy płynnościową
Subfunduszu. Wdrożono rozwiązania zapewniające ciągłość działania w przypadku wykrycia zachorowań na
COVID-19 u pracowników Towarzystwa, w szczególności dokonano zakupu dodatkowego przenośnego
sprzętu IT oraz wdrożono pracę zdalną.
Ujawnienia w zakresie aktualnej sytuacji geopolitycznej
W związku z pojawieniem się konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy w dniu 24 lutego 2022 r. nastąpiła
destabilizacja otoczenia polityczno-gospodarczego Subfunduszu. Wydarzenia te spowodowały znaczną
zmienność na rynkach kapitałowych i walutowych oraz zagrożenie niedostępności niektórych towarów i usług.
Zarząd Towarzystwa z uwagi na nieprzewidywalność i dynamikę wydarzeń nie posiada danych szacunkowych
dotyczących skutków obecnych wydarzeń polityczno-gospodarczych. Wydarzania te uznaje się za zdarzenie
niepowodujące konieczności wprowadzenia korekt w sprawozdaniu finansowym Subfunduszu za 2021 rok.
W ocenie Zarządu Towarzystwa, występujące zdarzenia polityczno-gospodarcze na terenie Ukrainy i ich
skutki globalne nie powodują zagrożenia braku kontynuacji działalności przez Subfundusz - nie wpłynęły na
płynność i wypłacalność Subfunduszu. Spodziewane jest pogorszenie globalnych wskaźników
makroekonomicznych, w tym polskich. Istnieje ryzyko negatywnego wpływu tych wydarzeń na wycenę
aktywów netto Subfunduszu w przyszłości, a w efekcie rentowności i wyniki finansowe Subfunduszu. Ze
względu na to ryzyko istnieje niepewność dotycząca przyszłych wycen aktywów, jak również potencjalny
negatywny wpływ wskazanych wydarzeń na sytuację gospodarczą Polski i innych krajów, rynków kapitałowych
i walutowych, a w konsekwencji inwestycje Subfunduszu. Jednak w ocenie Zarządu Towarzystwa,
kontynuacja działalności Subfunduszu nie jest zagrożona.
Towarzystwo systematycznie analizuje i monitoruje wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie na
działalność Subfunduszu oraz jego obecne, jaki i prognozowane wyniki finansowe. W sytuacji zidentyfikowania
zagrożeń dla rentowności inwestycji Subfunduszu, Towarzystwo podejmie działania mające na celu
ograniczenia negatywnego wpływu notowanych wydarzeń na sytuację finansową, majątkową czy
płynnościową Subfunduszu.
Ujawnienia w zakresie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług
finansowych (SFDR) w zakresie zapewnienia uwzględnienia aspektu środowiskowego lub
społecznego w Subfunduszu za okres 10.03.2021-31.12.2021
Subfundusz nie spełnia warunków z artykułu 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym
rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation).
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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