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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 



FINANSOWEGO   



 



 



Dla Uczestników oraz Rady Nadzorczej PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 



 



Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego  



Opinia   



Przeprowadziliśmy badanie załączonego jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Subfunduszu PFR 



PPK 2055 („Subfundusz”), wydzielonego w ramach PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 



(„Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, na które 



składają się:  



 zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące lokaty w wysokości 0 tysięcy 



złotych, 



 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje sumę aktywów netto w wysokości 0 



tysięcy złotych, 



 rachunek wyniku z operacji za okres od 18 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący 



dodatni wynik z operacji w kwocie 0 tysięcy złotych,  



 zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 18 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku 



wykazujące zwiększenie aktywów netto o kwotę 0 tysięcy złotych, 



 noty objaśniające i informacja dodatkowa („jednostkowe sprawozdanie finansowe”). 



 



Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe:  



 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2019 



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 (Dz.U. z 2019 roku, poz. 351, z 



późniejszymi zmianami – „ustawa o rachunkowości”) i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra 



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



inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249, poz. 1859  – „Rozporządzenie”) oraz zgodnie z przyjętymi 



zasadami (polityką) rachunkowości,  



 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Fundusz przepisami prawa i postanowieniami statutu 



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 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 



3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów badania oraz innych 



dokumentów, z późniejszymi zmianami („KSB”)  oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych 



rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1421, z późniejszymi 



zmianami – „ustawa o biegłych rewidentach”). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została 



dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie 



jednostkowego sprawozdania finansowego. 



Jesteśmy niezależni od Funduszu zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej 



Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz 



z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. 



Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie 



przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Funduszu 



zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach. 



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



naszej opinii. 



 



Objaśnienie ze zwróceniem uwagi – sprawy ujawnione w informacji dodatkowej 



Zwracamy uwagę na punkt 6 informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania finansowego, w którym 



wskazano, że informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych zgodnie 



z §32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249, poz. 1859). Z uwagi na niewielkie aktywa 



Subfunduszu w tabeli ujawnionej w punkcie 6 informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania 



finansowego przedstawiono informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 



majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu, wyrażone w złotych.  



Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy. 



 



Odpowiedzialność Zarządu PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz członków Rady Nadzorczej 



Towarzystwa za jednostkowe sprawozdanie finansowe  



Zarząd PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) zarządzający Subfunduszem 



i reprezentujący Subfundusz jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych 



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



sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu zgodnie z przepisami ustawy o 



rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi 



przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości 



i statutem Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Towarzystwo uznaje za niezbędną aby umożliwić 



sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 



spowodowanego oszustwem lub błędem. 



Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Funduszu 



i Subfunduszu do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z 



kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z 
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wyjątkiem sytuacji, kiedy istnieje zamiar likwidacji Funduszu lub Subfunduszu albo zaniechania prowadzenia 



działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 



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



jednostkowe sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości i 



Rozporządzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu 



sprawozdawczości finansowej Funduszu. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 



Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy jednostkowe 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 jednostkowego sprawozdania finansowego. 



Zgodnie z KSB 320 par. 5 koncepcja istotności jest stosowana przez biegłego rewidenta zarówno przy 



planowaniu i przeprowadzaniu badania, jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania 



zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na jednostkowe sprawozdania 



finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i 



stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania, w tym stwierdzenia dotyczące innych wymogów prawa i 



regulacji, są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego 



zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta. 



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 jednostkowego sprawozdania finansowego 



spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 



odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby 



stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z 



oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, 



fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej, 



 uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur 



badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat 



skuteczności kontroli wewnętrznej Funduszu, 



 oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków 



księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa, 



 wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 



kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 



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



w znaczącą wątpliwość zdolność Funduszu lub Subfunduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli 



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



naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w jednostkowym 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 lub Subfundusz 



zaprzestanie kontynuacji działalności, 
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 oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego, w tym 



ujawnienia, oraz czy jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje 



i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.  



 



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



przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach 



kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 



 



Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności  



Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku 



(„Sprawozdanie z działalności”), załączone do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu. 



 



Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami 



prawa.  



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



Sprawozdanie z działalności Funduszu spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta 



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



z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem 



z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub 



naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na 



podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy 



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



z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności 



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



finansowym. 



 



Opinia o sprawozdaniu z działalności  



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



do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu:  



 zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości,  



 jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 



Ponadto, w świetle wiedzy o Funduszu i Subfunduszu oraz ich otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania 



oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji  



Opinia na temat Listu Towarzystwa skierowanego do Uczestników Subfunduszu 



Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za sporządzenie Listu 



Towarzystwa zgodnie z przepisami prawa. 



Nasza opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie obejmuje Listu Towarzystwa 



skierowanego do Uczestników Subfunduszu („List Towarzystwa”), załączonego do połączonego sprawozdania 



finansowego Funduszu . Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem jednostkowego 



sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią Listu Towarzystwa i wskazanie, czy informacje w nim 



zawarte uwzględniają postanowienia par. 37 Rozporządzenia i czy są one zgodne z informacjami zawartymi 



w załączonym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.   



Naszym zdaniem informacje zawarte w Liście Towarzystwa uwzględniają postanowienia par. 37 



Rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym jednostkowym sprawozdaniu 



finansowym.  



 



Oświadczenie Depozytariusza 



Do połączonego sprawozdania finansowego dołączono oświadczenie Depozytariusza potwierdzające 



zgodność danych dotyczących stanów aktywów Subfunduszu, w tym zapisanych na rachunkach pieniężnych i 



rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających przedstawionych w jednostkowym 



sprawozdaniu finansowym Subfunduszu, ze stanem faktycznym, zgodnie z par. 37 Rozporządzenia. 



 



Informacje, o których mowa w art. 222b ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 



funduszami inwestycyjnymi 



Do połączonego sprawozdania finansowego dołączono informacje, o których mowa w art. 222b ustawy z dnia 



27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 



(Dz. U. z 2020 roku, poz. 95). Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje powyższych 



informacji. 



 



Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 



sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Michał Stola. 



 



Działający w imieniu Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich pod 



numerem 244 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe: 



 



 



 



Michał Stola 



Biegły Rewident, nr w rejestrze 13164 



Warszawa, dnia 17 kwietnia 2020 roku 



 








						2020-04-17T13:13:00+0200


			Michał Paweł Stola
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 



 



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U z 2019 r poz. 



351) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych 



zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. nr 249, poz. 1859 z 2007 roku) Zarząd PFR 



Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia jednostkowe sprawozdanie finansowe 



PFR PPK SFIO 2055 wydzielonego w ramach PFR PPK Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które obejmuje:  



 



1. Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące lokaty 



w wysokości 0 tys. złotych,  



2. Bilans funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący aktywa netto 



w wysokości 0 tys. złotych,  



3. Rachunek wyniku z operacji za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 



wykazujący dodatni wynik z operacji w wysokości 0 tys. złotych,  



4. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 



roku wykazujące zwiększenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości  



0 tys. złotych,  



5. Noty objaśniające,  



6. Informację dodatkową.  



 



Wedle najlepszej wiedzy Zarządu PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. sprawozdanie 



finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedla 



w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz osiągnięty wynik 



z operacji Funduszu.  



 



Podmiot, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Funduszu na 31 grudnia 2019 



roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący 



badania sprawozdania finansowego Funduszu spełnili warunki konieczne do wydania bezstronnej 



i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. 



 



 



 



 



Ewa Małyszko         Piotr Kuba                                      Tomasz Orlik 



Prezes Zarządu PFR TFI S.A.   Członek Zarządu PFR TFI S.A.       Członek Zarządu PFR TFI S.A. 
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ZESTAWIENIE LOKAT 



 



Zostały zaprezentowane tylko te tabele, które dotyczą rodzajów lokat posiadanych przez Subfundusz 



na dzień bilansowy. Zestawienie lokat należy analizować łącznie z notami objaśniającymi 



i informacją dodatkową, które stanowią integralną część prezentowanego sprawozdania. 



 



TABELA GŁÓWNA 



 



Wartość według ceny 



nabycia w tys. zł



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach ogółem



Akcje 0 0 0,00



Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00



Prawa do akcji 0 0 0,00



Prawa poboru 0 0 0,00



Kwity depozytowe 0 0 0,00



Listy zastawne 0 0 0,00



Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00



Instrumenty pochodne 0 0 0,00



Udziały w spółkach z ograniczoną 



odpowiedzialnością
0 0 0,00



Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00



Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00



Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 



wspólnego inwestowania mające siedzibę za 



granicą



0 0 0,00



Wierzytelności 0 0 0,00



Weksle 0 0 0,00



Depozyty 0 0 100,00



Waluty 0 0 0,00



Nieruchomości 0 0 0,00



Statki morskie 0 0 0,00



Inne 0 0 0,00



Razem 0 0 100,00



31.12.2019



SKŁADNIKI LOKAT
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



 



DEPOZYTY
Nazwa 



banku



Kraj siedziby 



banku
Waluta



Warunki 



oprocentowania



Wartość wg ceny 



nabycia w danej 



walucie w tys.



Wartość według 



ceny nabycia w 



tys. zł



Wartość wg wyceny 



na dzień bilansowy 



w danej walucie w 



tys.



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach 



ogółem



0 0 0,00



LO27122019N001 27.12.2019 - 



07.01.2020 Lokata terminowa
PKO BP S.A. Polska PLN Stałe 1,00% 0 0 0 0 100,00



0 0 0,00



0 0 0,00



I. W walutach państw należących do OECD



II. W walutach państw nienależących do OECD



Razem  
 



 



TABELE DODATKOWE 



 



SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH 



MOWA W ART. 107 USTAWY



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach ogółem



LO27122019N001 27.12.2019 - 07.01.2020 Lokata terminowa 0 100,00  
 



 



 



 



 



 











                                                                  Subfundusz PFR PPK SFIO 2055 
 
 



 
 



5 
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa 



t: +48 22 341 70 00 



e: sekretariat@pfrtfi.pl 



www.pfrtfi.pl 



PFR TFI S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 



przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 



pod numerem KRS 0000486060, NIP: 1070027625 



Kapitał zakładowy 48.000.000 złotych, wpłacony w całości. 



 



 



BILANS 



 



BILANS 31.12.2019



I. Aktywa 0



1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0



2. Należności 0



3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0



4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0



- dłużne papiery wartościowe 0



5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0



- dłużne papiery wartościowe 0



6. Nieruchomości 0



7. Pozostałe aktywa 0



II. Zobowiązania 0



III. Aktywa netto (I-II) 0



IV. Kapitał subfunduszu 0



1. Kapitał wpłacony 0



2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0



V. Dochody zatrzymane 0



1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 0



2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0



VII. Kapitał subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 0



Liczba jednostek uczestnictwa 1,1280



Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,02
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 



 



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 18.04.2019 - 31.12.2019



I. Przychody z lokat 0



1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0



2. Przychody odsetkowe 0



3. Dodatnie saldo różnic kursowych 0



4. Pozostałe 0



II. Koszty subfunduszu 0



1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 0



2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0



3. Opłaty dla depozytariusza 0



4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów subfunduszu 0



5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0



6. Usługi w zakresie rachunkowości 0



7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu 0



8. Usługi prawne 0



9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0



10. Koszty odsetkowe 0



11. Ujemne saldo różnic kursowych 0



12. Pozostałe 0



III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0



IV. Koszty subfunduszu netto (II-III) 0



V. Przychody z lokat netto (I-IV) 0



VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0



- z tytułu różnic kursowych 0



2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 0



- z tytułu różnic kursowych 0



VII. Wynik z operacji 0



Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa 0,02  
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 



 



 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 18.04.2019 - 31.12.2019



I. Zmiana wartości aktywów netto 0



1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0



2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 0



a) przychody z lokat netto 0



b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0



c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 0



4. Dystrybucja dochodów (przychodów) subfunduszu (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), w tym: 0



a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek 



uczestnictwa)
0



b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych 



jednostek uczestnictwa)
0



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 0



7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 0



8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym* 0



II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 1,1280



1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 1,1280



a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1,1280



b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,0000



c) saldo zmian 1,1280



2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności subfunduszu, 



w tym:
1,1280



a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1,1280



b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,0000



c) saldo zmian 1,1280



3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0,0000



III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,02



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



sprawozdawczego
0,00



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



sprawozdawczego
100,02



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



sprawozdawczym**
0,46
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4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 



sprawozdawczym
100,00



- data wyceny 2019-12-16



5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 



sprawozdawczym
100,02



- data wyceny 2019-12-30



6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w 



okresie sprawozdawczym
100,02



- data wyceny 2019-12-30



IV. Procentowy udział kosztów subfunduszu w średniej wartości aktywów netto (w 



skali roku), w tym:
0



1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0



2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0



3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0



4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów 



subfunduszu
0



5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0



6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu 0  
 



*Średnia wartość aktywów netto została obliczona jako średnia arytmetyczna z wartości aktywów netto na dni 



wyceny oficjalnej Subfunduszu 



 



**Procentowa zmiana wartości jednostki uczestnictwa została zaprezentowana w stosunku rocznym
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE  



 



NOTA 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 



 



I. Opis przyjętych zasad rachunkowości   



Sprawozdanie finansowe PFR PPK SFIO obejmujące okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 



2019 roku sporządzone zostało na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku 



o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 



24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 



nr 249, poz. 1859 z 2007 roku).  



 



Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 



1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 



2. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 



w języku polskim i w walucie polskiej. 



3. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się odrębnie od sprawozdania finansowego 



Towarzystwa. 



4. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się jako roczne sprawozdanie finansowe, 



obejmujące dane dotyczące poprzedniego i bieżącego roku obrotowego oraz jako półroczne 



sprawozdanie finansowe obejmujące dane za pierwsze półrocze bieżącego roku obrotowego 



oraz dane porównywalne. 



5. Sprawozdanie finansowe Funduszu składa się z: 



1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 



2) zestawienia lokat, 



3) bilansu, 



4) rachunku wyniku z operacji, 



5) zestawienia zmian w aktywach netto, 



6) not objaśniających, 



7) informacji dodatkowej. 



 



6. Do rocznego sprawozdania finansowego Funduszu dołącza się: 



1) list Towarzystwa, skierowany do uczestników Funduszu omawiający w sposób zwięzły 



wyniki działania Funduszu w okresie sprawozdawczym, 



2) oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów Funduszu, 



w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach 



papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu 



finansowym, ze stanem faktycznym, 



3) sprawozdanie biegłego rewidenta z badania. 



7. Półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy  
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od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.  



8. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 



9. Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu podlega przeglądowi przez biegłego rewidenta. 



10. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta  



oraz odpisem uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa o zatwierdzeniu 



sprawozdania finansowego podlega ogłoszeniu, o którym mowa w art. 70 Ustawy  



o Rachunkowości. 



11. Złożenie do ogłoszenia oraz do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz do Sądu 



Rejestrowego rocznego sprawozdania finansowego Funduszu następuje niezwłocznie po jego 



zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później jednak niż w terminie czterech miesięcy 



od zakończenia roku obrotowego.  



Ujmowanie oraz wycena aktywów i pasywów Funduszu 



1. Do wyceny aktywów Funduszu stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 



o rachunkowości (Dz.U z 2019 r. poz. 351) (dalej: „Ustawa o Rachunkowości”) oraz przepisy 



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



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859 z 2007 roku) oraz wszelkie 



zmiany tych przepisów. 



2. Dniem Wyceny jest zgodnie ze Statutem dzień, w którym wycenia się aktywa Funduszu, ustala 



się Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartości Aktywów Netto Subfunduszy oraz ustala się 



Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszy. Dniem tym jest każdy 



dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 



S.A.  



3. W każdym Dniu Wyceny Fundusz wycenia aktywa Funduszu oraz ustala: 



1) zobowiązania Funduszu, 



2) wartość Aktywów Netto Funduszu przypadających na Jednostkę Uczestnictwa. 



4. Aktywami Funduszu są w szczególności: 



1) mienie Funduszu obejmujące również środki z tytułu wpłat na kapitał Funduszu, 



2) należności, o ile spełniają definicję aktywów z Ustawy o Rachunkowości, 



3) prawa nabyte oraz pożytki z tych praw. 



5. Wartość Aktywów Funduszu, Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto 



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 wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składników lokat Funduszu  



z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.  



6. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny ustala się pomniejszając Wartość 



Aktywów Funduszu o jego zobowiązania. 



7. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane są w sposób następujący:  
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1) Wartość godziwą składników lokat Funduszu wyznacza się w oparciu o ostatni dostępny  



w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku w Dniu Wyceny 



danego składnika lokat z aktywnego rynku, 



a) w przypadku gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu  



w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia  



— innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni 



dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny; 



b) jeżeli w Dniu Wyceny na aktywnym rynku organizowana jest sesja fixingowa, 



to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu fixingowego, 



2) Jeżeli w momencie dokonywania wyceny aktywny rynek, na podstawie którego wyceniany 



jest dany składnik lokat, nie prowadzi obrotu, wówczas wyceny danego składnika lokat 



dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny kurs zamknięcia ustalony na tym aktywnym 



rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej ustalonej przez aktywny rynek 



wartości stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej 



określonych w punkcie 23.  



3) Jeżeli ostatni dostępny kurs został wyznaczony w oparciu o znacząco niski wolumen 



obrotów na danym składniku lokat albo na danym składniku lokat nie zawarto żadnej 



transakcji lub kurs ten pochodzi z dnia wcześniejszego niż ostatni dzień obrotu danym 



składnikiem na danym aktywnym rynku, wówczas wycenę danego składnika lokat 



dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony 



przez aktywny rynek, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej określonych w punkcie 



23 oraz z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Subfunduszu jest dokonywana 



po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia  



– innej ustalonej przez aktywny rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni 



dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń 



mających wpływ na ten kurs albo wartość. 



 



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



aktywnym rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. 



 



9. Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego, o którym mowa w punkcie 8, jest wolumen 



obrotu na danym składniku lokat w poprzednim miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem 



punktu 10. W przypadku braku możliwości obiektywnego, wiarygodnego ustalenia wielkości 



wolumenu obrotu w poprzednim miesiącu kalendarzowym Fundusz stosuje możliwe 



do zastosowania kryterium:  



1) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat w poprzednim miesiącu 



kalendarzowym, lub 



2) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, lub 



3) kolejność wprowadzenia do obrotu na danym rynku, lub 



4) możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku. 



 



10. Dla polskich obligacji skarbowych w przypadku braku codziennego obrotu na aktywnych 



rynkach, za rynek główny przyjmuje się Treasury BondSpot Poland, ze względu na hurtowy 



charakter rynku. 



 



11. Wyboru rynku głównego, o którym mowa w punkcie 8, dokonuje się na koniec każdego 



kolejnego miesiąca kalendarzowego  
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12. Ostatnie dostępne kursy składników lokat notowanych na aktywnym rynku w dniu 



dokonywania wyceny Subfundusz określa o godzinie 23:30. Wybór godziny 23:30 jest 



uzasadniony następującymi okolicznościami: 
 



1) godzina 23:30 jest godziną, o której na polskim rynku międzybankowym na podstawie 



kwotowań największych banków ustalone zostały już stawki oprocentowania depozytów 



międzybankowych WIBOR i WIBID,  



2) o godzinie 23:30 w przypadku polskich i europejskich rynków giełdowych dostępne są kursy 



zamknięcia,  



3) o godzinie 23:30, w przypadku rynków północnoamerykańskich, południowoamerykańskich 



i azjatyckich w większości przypadków dostępne są kursy zamknięcia. 



 



13. Zgodnie z postanowieniami powyższych ustępów będą wyceniane następujące lokaty 



Subfunduszu, notowane na aktywnym rynku:  
 



1) akcje,  



2) warranty subskrypcyjne, 



3) prawa do akcji, 



4) prawa poboru, 



5) kwity depozytowe, 



6) listy zastawne, 



7) dłużne papiery wartościowe, 



8) instrumenty pochodne, 



9) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje 



wspólnego inwestowania, 



10) inne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu.   



 



14. Wartość składników lokat Funduszu nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się,  



z zastrzeżeniem pkt 17, w następujący sposób:  



 



1) dłużnych papierów wartościowych – w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej przy 



zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących  



z tytułu utraty wartości, począwszy od dnia rozliczenia umowy kupna, 



2) akcji: 



a) w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których można wskazać   



emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane  



na aktywnym rynku – przy wykorzystaniu modeli wskaźnikowych odnoszących cenę 



akcji do poszczególnych, wybranych parametrów finansowych działalności emitenta 



(cena/zysk, cena/wartość księgowa itp.) na podstawie ceny ogłaszanej na aktywnym 



rynku dla akcji emitentów notowanych na aktywnym rynku, 



  



b)  przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których nie można wskazać 



emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane  



na aktywnym rynku – przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów 



pieniężnych przy uwzględnieniu stopy dyskontowej uwzględniającej stopę wolną 



od ryzyka oraz premię za ryzyko związane z działalnością danego emitenta. Wartość 



godziwa wynikająca z analizy finansowej będzie podlegała na bieżąco korekcie  
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w każdym przypadku, w którym Subfundusz otrzyma informację dotyczącą istotnych 



zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość godziwą wycenianych akcji, 
  



c) inne techniki wyceny, jeżeli w ocenie Towarzystwa technika ta będzie zapewniać 



bardziej wiarygodne oszacowanie wartości godziwej 
 



3) dłużnych papierów wartościowych zawierających wbudowane instrumenty pochodne 



w sposób: 
 



a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściśle powiązane  



z wycenianym papierem dłużnym, wartość tego papieru dłużnego będzie wyznaczana 



przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego papieru dłużnego modelu wyceny; 



zastosowany model wyceny w zależności od charakterystyki wbudowanego 



Instrumentu Pochodnego będzie uwzględniać w swojej konstrukcji modele wyceny 



poszczególnych wbudowanych instrumentów pochodnych, 
 



b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane  



z wycenianym papierem dłużnym, wówczas wartość wycenianego papieru dłużnego 



będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego (bez wbudowanych 



instrumentów pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu efektywnej stopy 



procentowej oraz wartości wbudowanych instrumentów pochodnych wyznaczonych  



w oparciu o modele właściwe dla poszczególnych instrumentów pochodnych. 
 



4) warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji – w oparciu o modele wyceny tych lokat  



przy zastosowaniu parametrów pobranych z aktywnego rynku, przy czym w przypadku, 



gdy akcje emitenta nie są notowane na aktywnym rynku, cena akcji zastosowana do modelu 



zostanie wyznaczona zgodnie z postanowieniem pkt 2) powyżej, 
 



5) praw poboru – na podstawie modelu teoretycznej wartości prawa poboru, który ustala się  



w następujący sposób: 
𝑎 − 𝑏



1 +  
𝑛
𝑚



 



gdzie:  



a – ostatni kurs akcji "z prawem poboru" 



b - cena emisyjna akcji nowej emisji  



n - liczba akcji "z prawem poboru" 



m – liczba akcji nowej emisji 
 



6) kwitów depozytowych – na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny 



papieru wartościowego, w związku z którym został wyemitowany kwit depozytowy  
 



7) instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych,  



w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu lokaty, gdzie 



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



a) w przypadku kontraktów na kurs, cenę lub wartość papierów wartościowych  



lub Instrumentów Rynku Pieniężnego – model zdyskontowanych przepływów pieniężnych  
 



b) przypadku opcji – model Blacka-Scholesa lub inne powszechnie uznane metody 



estymacji, 



c) w przypadku transakcji terminowych (forward), transakcji wymiany walut (currency 



swap) oraz transakcji wymiany płatności odsetkowych (interest rate swap) – model 



zdyskontowanych przepływów pieniężnych.  
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W przypadku, gdy ze względu na charakter instrumentu pochodnego 



lub niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego nie będzie możliwe zastosowanie 



żadnego z powyższych modeli, instrument pochodny lub niewystandaryzowany instrument 



pochodny będzie wyceniany przy pomocy innej powszechnie uznanej metody estymacji 



wartości godziwej, w tym w szczególności zgodnie z kwotowaniem jego wartości podanym 



przez serwis Bloomberg, 



 



8) jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych 



przez fundusze zagraniczne oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje 



wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – w oparciu o ostatnio ogłoszoną 



wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikatu inwestycyjnego lub tytułu 



uczestnictwa z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały 



miejsce po dniu ogłoszenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat 



inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa, 
 



9) depozytów – w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych 



odsetek, przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej 



stopy procentowej. Wszystkie depozyty bankowe nie są prezentowane w środkach 



pieniężnych, tylko w tabeli głównej, 



 



10) wierzytelności pieniężnych oraz innych składników lokat niż określone powyżej – według 



wiarygodnie określonej wartości godziwej, o której mowa w punkcie 23.  



 



15. W przypadku przeszacowania składnika lokat Subfunduszu dotychczas wycenianego  



w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca 



z ksiąg rachunkowych Subfunduszu stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną 



skorygowaną cenę nabycia.  



 



16. Modele wyceny składników nienotowanych na aktywnym rynku, będą stosowane w sposób 



ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu finansowym 



Funduszu przez dwa kolejne lata. Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu 



podlegają uzgodnieniu z depozytariuszem. 



 



17. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych wycenia się według zasad 



przyjętych dla tych papierów wartościowych. Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych 



mogą być wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, których nabycie 



jest dopuszczalne przez Fundusz. 



 



18. 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.  
 



19. 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.  
 



20. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu 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. 
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21. Aktywa oraz zobowiązania Subfunduszu, o których mowa w punkcie 14, wykazuje się 



w złotych,  



po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty 



przez Narodowy Bank Polski. 
 



22. Wartość aktywów Subfunduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których 



Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do średniego kursu NBP z dnia 



wyceny waluty USD, a jeżeli nie jest to możliwe – do waluty EUR.  
 



23. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość wyznaczoną poprzez:  
 



1) oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę 



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



przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem, 



2) zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego  



modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku, 



3) oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, 



4) oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek,  



na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie 



składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 
 



5) Modele i metody wyceny składników lokat funduszu, o których mowa w punkcie 14, podlegają 



uzgodnieniu z depozytariuszem. 
 



24. W przypadku składników lokat notowanych na aktywnym rynku za powszechnie uznane 



metody estymacji uznaje się w szczególności: 



a) W przypadku instrumentów udziałowych począwszy od 15-go dnia bez obrotu na GPW lub 



20-go dnia bez obrotu na New Connect - średnią arytmetyczną z najlepszych ofert kupna  



i sprzedaży, pod warunkiem, że różnica między najlepszą ofertą kupna a najlepszą ofertą 



sprzedaży jest nie większa niż 5% ostatniego kursu zamknięcia (a w przypadku braku kursu 



zamknięcia — innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik),  



przy czym opieranie się tylko na ofercie kupna lub tylko na ofercie sprzedaży jest 



niedopuszczalne. Jeżeli w ciągu następnych 90-tu Dni Wyceny na danym papierze nie 



odnotowano obrotu, przystępuje się do szacowania wartości godziwej na podstawie 



pozostałych metod określonych w pkt. 23. 



b) W przypadku instrumentów dłużnych począwszy od 30-dnia bez obrotu - średnią 



arytmetyczną z najlepszych ofert kupna i sprzedaży, pod warunkiem, że różnica między 



najlepszą ofertą kupna a najlepszą ofertą sprzedaży jest nie większa niż 2% ostatniego kursu 



zamknięcia (a w przypadku braku kursu zamknięcia — innej, ustalonej przez rynek wartości 



stanowiącej jego odpowiednik), przy czym opieranie się tylko na ofercie kupna lub tylko 



na ofercie sprzedaży jest niedopuszczalne. Jeżeli w ciągu następnych 90-tu Dni Wyceny  



na danym papierze nie odnotowano obrotu, przystępuje się do szacowania wartości 



godziwej na podstawie pozostałych metod określonych w pkt. 24 lit. c. Jeżeli zastosowanie 



pkt. 24 lit c nie jest możliwe, przystępuje się do szacowania wartości godziwej na podstawie 



pozostałych metod określonych w pkt. 23. 



c) W przypadku dłużnych papierów wartościowych, w tym listów zastawnych, za wartość 



godziwą przyjmuje się wartość oszacowaną przez serwis Bloomberg (wartość publikowana 



jako Bloomberg Generic). 



 



II. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 
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W okresie sprawozdawczym PFR PPK SFIO nie dokonał zmian w stosowanych zasadach 



rachunkowości. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za pierwszy okres 



sprawozdawczy Subfunduszu. 



 



NOTA 2 NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 



 



NOTA-2 NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 31.12.2019



Z tytułu zbytych lokat 0



Z tytułu instrumentów pochodnych 0



Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 0



Z tytułu dywidendy 0



Z tytułu odsetek 0



Z tytułu udzielonych pożyczek, w podziale na podmioty 



udzielające pożyczek
0



Pozostałe 0



Razem 0  
 



NOTA 3 ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 



 



NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 31.12.2019



Z tytułu nabytych aktywów 0,00



Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się subfunduszu do odkupu 0,00



Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00



Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa 0,00



Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 0,00



Z tytułu wypłaty dochodów subfunduszu 0,00



Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00



Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00



Z tytułu rezerw 0,00



Pozostałe zobowiązania 0,00



Razem 0,00  
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NOTA 4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 



 



Wartość na dzień 



bilansowy w danej 



walucie w tys.



Wartość na dzień 



bilansowy w walucie 



sprawozdania 



finansowego w tys.



I. Banki: 0 0



31.12.2019



I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta



 
 



 



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: 0



PLN 0 0



18.04.2019 - 31.12.2019



II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH 



W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
Waluta



 
 



 



Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 



 



Nie dotyczy 
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NOTA 5 RYZYKA 



 



TABELA I



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



aktywach



I. Aktywa obciążone ryzykiem stopy procentowej: 0 100,00%



1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany 



wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej, w tym:
0 0,00%



- instrumenty o stałym oprocentowaniu i zerokuponowe 0 0,00%



2. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany 



wysokości przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
0 0,00%



3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany 



wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej
0 100,00%



4. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany 



wysokości przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
0 0,00%



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



zobowiązaniach



II. Zobowiązania obciążone ryzykiem stopy procentowej 0 0,00%



31.12.2019
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TABELA II



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



aktywach



I. Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym inne niż należności wykazane w bilansie 0 100,00%



II. Koncentracja ryzyka kredytowego w kategoriach lokat:
Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



ogólnej sumie



Papiery Skarbu Państwa, w tym: 0 0,00%



    - Polska 0 0,00%



Papiery komercyjne 0 0,00%



Listy zastawne 0 0,00%



Instrumenty pochodne 0 0,00%



Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0,00%



Depozyty 0 100,00%



31.12.2019



 
 



 



TABELA III



I. Aktywa obciążone ryzykiem walutowym



Papiery udziałowe Instrument Instrumenty pochodne Tytuły 



II. Zobowiązania obciążone ryzykiem walutowym 0 0,00%



Koncentracja ryzyka walutowego w kategoriach lokat:



Wartość bilansowa w tys. zł Udział procentowy w 



0 0,00%



Udział procentowy w ogólnej sumie



31.12.2019



Wartość bilansowa w tys. zł Udział procentowy w aktywach
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NOTA 6 INSTRUMENTY POCHODNE 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 8 KREDYTY I POŻYCZKI 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE 



 



I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU 



Wartość na dzień 



bilansowy w danej 



walucie w tys.



Wartość na dzień 



bilansowy w tys. zł



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0



PLN 0 0



Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0



Należności 0 0



Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0



Zobowiązania 0 0



31.12.2019



Pozycja bilansowa



 
 



 



II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU 



Nie dotyczy.  
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NOTA 10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 



Nie dotyczy. 



 



 



NOTA 11 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 



Nie dotyczy. 



 



 



NOTA 12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 



Subfundusz rozpoczął działalność w 2019 r., w związku z tym brak jest danych porównawczych za poprzednie lata 



obrotowe. 



 



NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 31.12.2019



I. Wartość aktywów netto w tys. zł 0



II. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,02



III. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa



kategoria A 100,02  
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INFORMACJA DODATKOWA 



 



1) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, 



UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES 



SPRAWOZDAWCZY 



 



Zaprezentowane sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem sporządzonym dla Subfunduszu  



i w związku z tym nie występują takie zdarzenia. 



 



2) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 



BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 



 



Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 



(koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego 



negatywny wpływ objął wiele krajów. Zarząd Towarzystwa ściśle monitoruje sytuację i szuka sposobów 



na zminimalizowanie wpływu na Fundusz i Subfundusze, jednak wydaje się, że zawirowania 



na światowych rynkach finansowych i kapitałowych mogą w istotnie negatywny sposób wpłynąć 



na wycenę jednostek uczestnictwa Funduszu w przyszłości. Towarzystwo uważa taką sytuację 



za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie 



po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Ponieważ sytuacja wciąż się rozwija, Zarząd 



Towarzystwa uważa, że nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych szacunków ilościowych 



potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na Fundusz. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony 



w wycenie aktywów i zobowiązań Funduszu w 2020 roku. 



 



Po dniu bilansowym w istotny sposób wzrosły aktywa netto Subfunduszu.  W głównej mierze było to 



spowodowane otrzymanymi wpłatami od uczestników. Wartość aktywów netto na dzień 25 marca 2020 



r. wyniosła 90 tys. zł.  



 



Po dniu bilansowym nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia nieuwzględnione w prezentowanym 



sprawozdaniu Subfunduszu. 



 



3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI 



W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH 



FINANSOWYCH A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI I OPUBLIKOWANYMI 



SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI 



Nie dotyczy, w szczególności zaprezentowane sprawozdanie finansowe jest pierwszym sprawozdaniem 



finansowym sporządzonym dla Subfunduszu. 



 



4) DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ 



WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ 



MAJATKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ 



FUNDUSZU. 
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a) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach 



wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Subfunduszu. 



b) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu wyceny 



aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Subfunduszu. 



c) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych 



przez Subfundusz. 



d) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły błędy podstawowe. 



 



5) NIEPEWNOŚĆ, CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI 



 



Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 



Fundusz i Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tzn. przez okres nie krótszy niż 



12 miesięcy od dnia bilansowego. Zdaniem Zarządu PFR TFI S.A. nie występują okoliczności 



wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Funduszu i Subfunduszu. Na dzień 



sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu, określone 



przepisami o funduszach inwestycyjnych. Prezentowane sprawozdanie nie zawiera związanych z tą 



kwestią korekt. 



 



6) INNE INFORMACJE NIŻ WSKAZANE W SPRAWOZDANIU, KTÓRE MOGŁYBY 



W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, 



WYNIKU Z OPERACJI FUNDUSZU I ICH ZMIAN 



Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych zgodnie  



z §32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859). Z uwagi na niewielkie aktywa 



Subfunduszu w poniższej tabeli przedstawiamy informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć 



na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu, wyrażone w złotych. 
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CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA POZYCJA W TABELI WARTOŚĆ W PLN



Tabela główna Depozyty 112,82



Tabela główna Razem 112,82



Tabela uzupełniająca Depozyty



Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w danej 



walucie 112,82



Tabela uzupełniająca Depozyty Wartość według wyceny na dzień bilansowy 112,82



Tabela uzupełniająca Depozyty Razem 112,82



Składniki lokat nabyte od podmiotów, 



o których mowa w art. 107 Wartość według wyceny na dzień bilansowy 112,82



Bilans Aktywa 112,82



Bilans Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 112,82



Bilans Aktywa netto 112,82



Bilans Kapitał suma 112,80



Bilans Kapitał wpłacony 112,80



Bilans Dochody zatrzymane 0,02



Bilans Zakumulowane przychody z lokat netto 0,02



Bilans Kapitał i zakumulowany wynik 112,82



Rachunek wyników Przychody z lokat 0,02



Rachunek wyników Przychody odsetkowe 0,02



Rachunek wyników Przychody z lokat netto 0,02



Rachunek wyników Wynik z operacji 0,02



Zestawienie zmian w aktywach Zmiana wartości aktywów netto 112,82



Zestawienie zmian w aktywach Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) 0,02



Zestawienie zmian w aktywach a) przychody z lokat netto 0,02



Zestawienie zmian w aktywach



Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym 



(razem) 112,80



Zestawienie zmian w aktywach a) zmiana wpłaconego 112,80



TABELA LOKAT



Bilans 



Rachunek wyników



Zestawienie zmian w aktywach
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Zestawienie zmian w aktywach



Łączna zmiana aktywów netto w okresie 



sprawozdawczym 112,82



Zestawienie zmian w aktywach



Wartość aktywów netto na koniec okresu 



sprawozdawczego 112,82



Zestawienie zmian w aktywach



Średnia wartość aktywów netto w okresie 



sprawozdawczym 102,12



Nota 4. II Średni poziom środków pieniężnych 61,02



Nota 4. II Średni poziom środków pieniężnych w PLN 61,02



Nota 5. I Aktywa obciążone ryzykiem stopy procentowej 112,82



Nota 5. I



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 



obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej 



wynikającym ze stopy procentowej 112,82



Nota 5. II 



Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym inne niż 



należności wykazane w bilansie 112,82



Nota 5. II Depozyty 112,82



Nota 9 Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 112,82



Nota 9



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w 



PLN 112,82



Noty objaśniające



 



 



Nie występują inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny 



sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu i ich 



zmian. 



 



Warszawa, 16 kwietnia 2020 roku 



 



Podpisy osób reprezentujących Fundusz: 
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 



FINANSOWEGO   



 



 



Dla Uczestników oraz Rady Nadzorczej PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 



 



Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego  



Opinia   



Przeprowadziliśmy badanie załączonego jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Subfunduszu PFR 



PPK 2025 („Subfundusz”), wydzielonego w ramach PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 



(„Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, na które 



składają się:  



 zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące lokaty w wysokości 0 tysięcy 



złotych, 



 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje sumę aktywów netto w wysokości 0 



tysięcy złotych, 



 rachunek wyniku z operacji za okres od 18 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący 



dodatni wynik z operacji w kwocie 0 tysięcy złotych,  



 zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 18 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku 



wykazujące zwiększenie aktywów netto o kwotę 0 tysięcy złotych, 



 noty objaśniające i informacja dodatkowa („jednostkowe sprawozdanie finansowe”). 



 



Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe:  



 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2019 



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 (Dz.U. z 2019 roku, poz. 351, z 



późniejszymi zmianami – „ustawa o rachunkowości”) i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra 



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



inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249, poz. 1859  – „Rozporządzenie”) oraz zgodnie z przyjętymi 



zasadami (polityką) rachunkowości,  



 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Fundusz przepisami prawa i postanowieniami statutu 



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 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 



3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów badania oraz innych 



dokumentów, z późniejszymi zmianami („KSB”)  oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych 



rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1421, z późniejszymi 



zmianami – „ustawa o biegłych rewidentach”). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została 



dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie 



jednostkowego sprawozdania finansowego. 



Jesteśmy niezależni od Funduszu zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej 



Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz 



z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. 



Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie 



przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Funduszu 



zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach. 



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



naszej opinii. 



 



Objaśnienie ze zwróceniem uwagi – sprawy ujawnione w informacji dodatkowej 



Zwracamy uwagę na punkt 6 informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania finansowego, w którym 



wskazano, że informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych zgodnie 



z §32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249, poz. 1859). Z uwagi na niewielkie aktywa 



Subfunduszu w tabeli ujawnionej w punkcie 6 informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania 



finansowego przedstawiono informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 



majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu, wyrażone w złotych.  



Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy. 



 



Odpowiedzialność Zarządu PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz członków Rady Nadzorczej 



Towarzystwa za jednostkowe sprawozdanie finansowe  



Zarząd PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) zarządzający Subfunduszem 



i reprezentujący Subfundusz jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych 



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



sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu zgodnie z przepisami ustawy o 



rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi 



przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości 



i statutem Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Towarzystwo uznaje za niezbędną aby umożliwić 



sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 



spowodowanego oszustwem lub błędem. 



Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Funduszu 



i Subfunduszu do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z 



kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z 
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wyjątkiem sytuacji, kiedy istnieje zamiar likwidacji Funduszu lub Subfunduszu albo zaniechania prowadzenia 



działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 



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



jednostkowe sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości i 



Rozporządzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu 



sprawozdawczości finansowej Funduszu. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 



Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy jednostkowe 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 jednostkowego sprawozdania finansowego. 



Zgodnie z KSB 320 par. 5 koncepcja istotności jest stosowana przez biegłego rewidenta zarówno przy 



planowaniu i przeprowadzaniu badania, jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania 



zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na jednostkowe sprawozdania 



finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i 



stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania, w tym stwierdzenia dotyczące innych wymogów prawa i 



regulacji, są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego 



zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta. 



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 jednostkowego sprawozdania finansowego 



spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 



odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby 



stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z 



oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, 



fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej, 



 uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur 



badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat 



skuteczności kontroli wewnętrznej Funduszu, 



 oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków 



księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa, 



 wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 



kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 



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



w znaczącą wątpliwość zdolność Funduszu lub Subfunduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli 



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



naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w jednostkowym 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 lub Subfundusz 



zaprzestanie kontynuacji działalności, 
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 oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego, w tym 



ujawnienia, oraz czy jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje 



i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.  



 



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



przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach 



kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 



 



Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności  



Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku 



(„Sprawozdanie z działalności”), załączone do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu. 



 



Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami 



prawa.  



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



Sprawozdanie z działalności Funduszu spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta 



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



z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem 



z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub 



naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na 



podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy 



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



z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności 



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



finansowym. 



 



Opinia o sprawozdaniu z działalności  



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



do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu:  



 zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości,  



 jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 



Ponadto, w świetle wiedzy o Funduszu i Subfunduszu oraz ich otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania 



oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji  



Opinia na temat Listu Towarzystwa skierowanego do Uczestników Subfunduszu 



Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za sporządzenie Listu 



Towarzystwa zgodnie z przepisami prawa. 



Nasza opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie obejmuje Listu Towarzystwa 



skierowanego do Uczestników Subfunduszu („List Towarzystwa”), załączonego do połączonego sprawozdania 



finansowego Funduszu . Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem jednostkowego 



sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią Listu Towarzystwa i wskazanie, czy informacje w nim 



zawarte uwzględniają postanowienia par. 37 Rozporządzenia i czy są one zgodne z informacjami zawartymi 



w załączonym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.   



Naszym zdaniem informacje zawarte w Liście Towarzystwa uwzględniają postanowienia par. 37 



Rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym jednostkowym sprawozdaniu 



finansowym.  



 



Oświadczenie Depozytariusza 



Do połączonego sprawozdania finansowego dołączono oświadczenie Depozytariusza potwierdzające 



zgodność danych dotyczących stanów aktywów Subfunduszu, w tym zapisanych na rachunkach pieniężnych i 



rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających przedstawionych w jednostkowym 



sprawozdaniu finansowym Subfunduszu, ze stanem faktycznym, zgodnie z par. 37 Rozporządzenia. 



 



Informacje, o których mowa w art. 222b ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 



funduszami inwestycyjnymi 



Do połączonego sprawozdania finansowego dołączono informacje, o których mowa w art. 222b ustawy z dnia 



27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 



(Dz. U. z 2020 roku, poz. 95). Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje powyższych 



informacji. 



 



Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 



sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Michał Stola. 



 



Działający w imieniu Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich pod 



numerem 244 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe: 



 



 



 



Michał Stola 



Biegły Rewident, nr w rejestrze 13164 



Warszawa, dnia 17 kwietnia 2020 roku 
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Warszawa, 16 kwietnia 2020 roku 



 



 



 



OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 



 



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U z 2019 r poz. 



351) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych 



zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. nr 249, poz. 1859 z 2007 roku) Zarząd PFR 



Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia jednostkowe sprawozdanie finansowe 



PFR PPK SFIO 2025 wydzielonego w ramach PFR PPK Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które obejmuje:  



 



1. Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące lokaty 



w wysokości 0 tys. złotych,  



2. Bilans funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący aktywa netto 



w wysokości 0 tys. złotych,  



3. Rachunek wyniku z operacji za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 



wykazujący dodatni wynik z operacji w wysokości 0 tys. złotych,  



4. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 



roku wykazujące zwiększenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości 



0 tys. złotych,  



5. Noty objaśniające,  



6. Informację dodatkową.  



 



Wedle najlepszej wiedzy Zarządu PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. sprawozdanie 



finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedla 



w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz osiągnięty wynik 



z operacji Funduszu.  



 



Podmiot, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Funduszu na 31 grudnia 2019 



roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący 



badania sprawozdania finansowego Funduszu spełnili warunki konieczne do wydania bezstronnej 



i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. 



 



 



 



 



Ewa Małyszko         Piotr Kuba                                      Tomasz Orlik 



Prezes Zarządu PFR TFI S.A.   Członek Zarządu PFR TFI S.A.       Członek Zarządu PFR TFI S.A. 
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ZESTAWIENIE LOKAT 



 



Zostały zaprezentowane tylko te tabele, które dotyczą rodzajów lokat posiadanych przez Subfundusz 



na dzień bilansowy. Zestawienie lokat należy analizować łącznie z notami objaśniającymi 



i informacją dodatkową, które stanowią integralną część prezentowanego sprawozdania. 



 



TABELA GŁÓWNA 



 



Wartość według ceny 



nabycia w tys. zł



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach ogółem



Akcje 0 0 0,00



Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00



Prawa do akcji 0 0 0,00



Prawa poboru 0 0 0,00



Kwity depozytowe 0 0 0,00



Listy zastawne 0 0 0,00



Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00



Instrumenty pochodne 0 0 0,00



Udziały w spółkach z ograniczoną 



odpowiedzialnością
0 0 0,00



Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00



Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00



Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 



wspólnego inwestowania mające siedzibę za 



granicą



0 0 0,00



Wierzytelności 0 0 0,00



Weksle 0 0 0,00



Depozyty 0 0 100,00



Waluty 0 0 0,00



Nieruchomości 0 0 0,00



Statki morskie 0 0 0,00



Inne 0 0 0,00



Razem 0 0 100,00



31.12.2019



SKŁADNIKI LOKAT
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



 



DEPOZYTY
Nazwa 



banku



Kraj siedziby 



banku
Waluta



Warunki 



oprocentowania



Wartość wg ceny 



nabycia w danej 



walucie w tys.



Wartość według 



ceny nabycia w 



tys. zł



Wartość wg wyceny 



na dzień bilansowy 



w danej walucie w 



tys.



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach 



ogółem



0 0 0,00



LO27122019N001 27.12.2019 - 



07.01.2020 Lokata terminowa
PKO BP S.A. Polska PLN Stałe 1,00% 0 0 0 0 100,00



0 0 0,00



0 0 0,00



I. W walutach państw należących do OECD



II. W walutach państw nienależących do OECD



Razem  
 



 



TABELE DODATKOWE 



 



SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH 



MOWA W ART. 107 USTAWY



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach ogółem



LO27122019N001 27.12.2019 - 07.01.2020 Lokata terminowa 0 100,00  
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BILANS 



 



BILANS 31.12.2019



I. Aktywa 0



1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0



2. Należności 0



3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0



4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0



- dłużne papiery wartościowe 0



5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0



- dłużne papiery wartościowe 0



6. Nieruchomości 0



7. Pozostałe aktywa 0



II. Zobowiązania 0



III. Aktywa netto (I-II) 0



IV. Kapitał subfunduszu 0



1. Kapitał wpłacony 0



2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0



V. Dochody zatrzymane 0



1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 0



2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0



VII. Kapitał subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 0



Liczba jednostek uczestnictwa 2,9323



Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,04



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 18.04.2019 - 31.12.2019



I. Przychody z lokat 0



1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0



2. Przychody odsetkowe 0



3. Dodatnie saldo różnic kursowych 0



4. Pozostałe 0



II. Koszty subfunduszu 0



1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 0



2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0



3. Opłaty dla depozytariusza 0



4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów subfunduszu 0



5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0



6. Usługi w zakresie rachunkowości 0



7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu 0



8. Usługi prawne 0



9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0



10. Koszty odsetkowe 0



11. Ujemne saldo różnic kursowych 0



12. Pozostałe 0



III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0



IV. Koszty subfunduszu netto (II-III) 0



V. Przychody z lokat netto (I-IV) 0



VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0



- z tytułu różnic kursowych 0



2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 0



- z tytułu różnic kursowych 0



VII. Wynik z operacji 0



Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa 0,04  
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 18.04.2019 - 31.12.2019



I. Zmiana wartości aktywów netto 0



1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0



2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 0



a) przychody z lokat netto 0



b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0



c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 0



4. Dystrybucja dochodów (przychodów) subfunduszu (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), w tym: 0



a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych 



jednostek uczestnictwa)
0



b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych 



jednostek uczestnictwa)
0



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 0



7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 0



8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym* 0



II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 2,9323



1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 2,9323



a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 2,9323



b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,0000



c) saldo zmian 2,9323



2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności 



subfunduszu, w tym:
2,9323



a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 2,9323



b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,0000



c) saldo zmian 2,9323



3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0,0000



III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,04



1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego 



okresu sprawozdawczego
0,00



2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego 



okresu sprawozdawczego
100,04



3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w 



okresie sprawozdawczym**
0,91
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4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 



sprawozdawczym
100,00



- data wyceny 2019-12-16



5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 



sprawozdawczym
100,04



- data wyceny 2019-12-30



6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny 



w okresie sprawozdawczym
100,04



- data wyceny 2019-12-30



IV. Procentowy udział kosztów subfunduszu w średniej wartości aktywów netto 



(w skali roku), w tym:
0



1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0



2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0



3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0



4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów 



subfunduszu
0



5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0



6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami 



subfunduszu
0



 
 



*Średnia wartość aktywów netto została obliczona jako średnia arytmetyczna z wartości aktywów netto na dni 



wyceny oficjalnej Subfunduszu 



 



**Procentowa zmiana wartości jednostki uczestnictwa została zaprezentowana w stosunku rocznym. 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE  



 



NOTA 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 



 



I. Opis przyjętych zasad rachunkowości   



Sprawozdanie finansowe PFR PPK SFIO obejmujące okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 



2019 roku sporządzone zostało na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku 



o rachunkowości (Dz.U z 2019 r poz. 351) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 



24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 



nr 249, poz. 1859 z 2007 roku).  



 



Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 



1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 



2. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 



w języku polskim i w walucie polskiej. 



3. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się odrębnie od sprawozdania finansowego 



Towarzystwa. 



4. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się jako roczne sprawozdanie finansowe, 



obejmujące dane dotyczące poprzedniego i bieżącego roku obrotowego oraz jako półroczne 



sprawozdanie finansowe obejmujące dane za pierwsze półrocze bieżącego roku obrotowego 



oraz dane porównywalne. 



5. Sprawozdanie finansowe Funduszu składa się z: 



1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 



2) zestawienia lokat, 



3) bilansu, 



4) rachunku wyniku z operacji, 



5) zestawienia zmian w aktywach netto, 



6) not objaśniających, 



7) informacji dodatkowej. 



 



6. Do rocznego sprawozdania finansowego Funduszu dołącza się: 



1) list Towarzystwa, skierowany do uczestników Funduszu omawiający w sposób zwięzły 



wyniki działania Funduszu w okresie sprawozdawczym, 



2) oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów Funduszu, 



w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach 



papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu 



finansowym, ze stanem faktycznym, 



3) sprawozdanie biegłego rewidenta z badania. 



7. Półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy  
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od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.  



8. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 



9. Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu podlega przeglądowi przez biegłego rewidenta. 



10. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta  



oraz odpisem uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa o zatwierdzeniu 



sprawozdania finansowego podlega ogłoszeniu, o którym mowa w art. 70 Ustawy  



o Rachunkowości. 



11. Złożenie do ogłoszenia oraz do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz do Sądu 



Rejestrowego rocznego sprawozdania finansowego Funduszu następuje niezwłocznie po jego 



zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później jednak niż w terminie czterech miesięcy 



od zakończenia roku obrotowego.  



 



Ujmowanie oraz wycena aktywów i pasywów Funduszu 



1. Do wyceny aktywów Funduszu stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 



o rachunkowości (Dz.U z 2019 r. poz. 351) (dalej: „Ustawa o Rachunkowości”) oraz przepisy 



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



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859 z 2007 roku) oraz wszelkie 



zmiany tych przepisów. 



2. Dniem Wyceny jest zgodnie ze Statutem dzień, w którym wycenia się aktywa Funduszu, ustala 



się Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartości Aktywów Netto Subfunduszy oraz ustala się 



Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszy. Dniem tym jest każdy 



dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 



S.A.  



3. W każdym Dniu Wyceny Fundusz wycenia aktywa Funduszu oraz ustala: 



1) zobowiązania Funduszu, 



2) wartość Aktywów Netto Funduszu przypadających na Jednostkę Uczestnictwa. 



4. Aktywami Funduszu są w szczególności: 



1) mienie Funduszu obejmujące również środki z tytułu wpłat na kapitał Funduszu, 



2) należności, o ile spełniają definicję aktywów z Ustawy o Rachunkowości, 



3) prawa nabyte oraz pożytki z tych praw. 



5. Wartość Aktywów Funduszu, Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto 



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 wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składników lokat Funduszu  



z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.  



6. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny ustala się pomniejszając Wartość 



Aktywów Funduszu o jego zobowiązania. 



7. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane są w sposób następujący:  
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1) Wartość godziwą składników lokat Funduszu wyznacza się w oparciu o ostatni dostępny  



w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku w Dniu Wyceny 



danego składnika lokat z aktywnego rynku, 



a) w przypadku gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu  



w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia  



— innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni 



dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny; 



b) jeżeli w Dniu Wyceny na aktywnym rynku organizowana jest sesja fixingowa, 



to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu fixingowego, 



2) Jeżeli w momencie dokonywania wyceny aktywny rynek, na podstawie którego wyceniany 



jest dany składnik lokat, nie prowadzi obrotu, wówczas wyceny danego składnika lokat 



dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny kurs zamknięcia ustalony na tym aktywnym 



rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej ustalonej przez aktywny rynek 



wartości stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej 



określonych w punkcie 23.  



3) Jeżeli ostatni dostępny kurs został wyznaczony w oparciu o znacząco niski wolumen 



obrotów na danym składniku lokat albo na danym składniku lokat nie zawarto żadnej 



transakcji lub kurs ten pochodzi z dnia wcześniejszego niż ostatni dzień obrotu danym 



składnikiem na danym aktywnym rynku, wówczas wycenę danego składnika lokat 



dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony 



przez aktywny rynek, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej określonych w punkcie 



23 oraz z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Subfunduszu jest dokonywana 



po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia  



– innej ustalonej przez aktywny rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni 



dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń 



mających wpływ na ten kurs albo wartość. 



 



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



aktywnym rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. 
 



9. Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego, o którym mowa w punkcie 8, jest wolumen 



obrotu na danym składniku lokat w poprzednim miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem 



punktu 10. W przypadku braku możliwości obiektywnego, wiarygodnego ustalenia wielkości 



wolumenu obrotu w poprzednim miesiącu kalendarzowym Fundusz stosuje możliwe 



do zastosowania kryterium:  



1) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat w poprzednim miesiącu 



kalendarzowym, lub 



2) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, lub 



3) kolejność wprowadzenia do obrotu na danym rynku, lub 



4) możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku. 



 



10. Dla polskich obligacji skarbowych w przypadku braku codziennego obrotu na aktywnych 



rynkach, za rynek główny przyjmuje się Treasury BondSpot Poland, ze względu na hurtowy 



charakter rynku. 
 



11. Wyboru rynku głównego, o którym mowa w punkcie 8, dokonuje się na koniec każdego 



kolejnego miesiąca kalendarzowego  
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12. Ostatnie dostępne kursy składników lokat notowanych na aktywnym rynku w dniu 



dokonywania wyceny Subfundusz określa o godzinie 23:30. Wybór godziny 23:30 jest 



uzasadniony następującymi okolicznościami: 
 



1) godzina 23:30 jest godziną, o której na polskim rynku międzybankowym na podstawie 



kwotowań największych banków ustalone zostały już stawki oprocentowania depozytów 



międzybankowych WIBOR i WIBID,  



2) o godzinie 23:30 w przypadku polskich i europejskich rynków giełdowych dostępne są kursy 



zamknięcia,  



3) o godzinie 23:30, w przypadku rynków północnoamerykańskich, południowoamerykańskich 



i azjatyckich w większości przypadków dostępne są kursy zamknięcia. 
 



13. Zgodnie z postanowieniami powyższych ustępów będą wyceniane następujące lokaty 



Subfunduszu, notowane na aktywnym rynku:  
 



1) akcje,  



2) warranty subskrypcyjne, 



3) prawa do akcji, 



4) prawa poboru, 



5) kwity depozytowe, 



6) listy zastawne, 



7) dłużne papiery wartościowe, 



8) instrumenty pochodne, 



9) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje 



wspólnego inwestowania, 



10) inne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu.   



 



14. Wartość składników lokat Funduszu nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się,  



z zastrzeżeniem pkt 17, w następujący sposób:  
 



1) dłużnych papierów wartościowych – w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej przy 



zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących  



z tytułu utraty wartości, począwszy od dnia rozliczenia umowy kupna, 



2) akcji: 



a) w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których można wskazać   



emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane  



na aktywnym rynku – przy wykorzystaniu modeli wskaźnikowych odnoszących cenę 



akcji do poszczególnych, wybranych parametrów finansowych działalności emitenta 



(cena/zysk, cena/wartość księgowa itp.) na podstawie ceny ogłaszanej na aktywnym 



rynku dla akcji emitentów notowanych na aktywnym rynku, 
  



b)  przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których nie można wskazać 



emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane  



na aktywnym rynku – przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów 



pieniężnych przy uwzględnieniu stopy dyskontowej uwzględniającej stopę wolną 



od ryzyka oraz premię za ryzyko związane z działalnością danego emitenta. Wartość 



godziwa wynikająca z analizy finansowej będzie podlegała na bieżąco korekcie  



w każdym przypadku, w którym Subfundusz otrzyma informację dotyczącą istotnych 



zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość godziwą wycenianych akcji, 
  



c) inne techniki wyceny, jeżeli w ocenie Towarzystwa technika ta będzie zapewniać 



bardziej wiarygodne oszacowanie wartości godziwej 
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3) dłużnych papierów wartościowych zawierających wbudowane instrumenty pochodne 



w sposób: 
 



a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściśle powiązane  



z wycenianym papierem dłużnym, wartość tego papieru dłużnego będzie wyznaczana 



przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego papieru dłużnego modelu wyceny; 



zastosowany model wyceny w zależności od charakterystyki wbudowanego 



Instrumentu Pochodnego będzie uwzględniać w swojej konstrukcji modele wyceny 



poszczególnych wbudowanych instrumentów pochodnych, 
 



b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane  



z wycenianym papierem dłużnym, wówczas wartość wycenianego papieru dłużnego 



będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego (bez wbudowanych 



instrumentów pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu efektywnej stopy 



procentowej oraz wartości wbudowanych instrumentów pochodnych wyznaczonych  



w oparciu o modele właściwe dla poszczególnych instrumentów pochodnych. 
 



4) warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji – w oparciu o modele wyceny tych lokat  



przy zastosowaniu parametrów pobranych z aktywnego rynku, przy czym w przypadku, 



gdy akcje emitenta nie są notowane na aktywnym rynku, cena akcji zastosowana do modelu 



zostanie wyznaczona zgodnie z postanowieniem pkt 2) powyżej, 
 



5) praw poboru – na podstawie modelu teoretycznej wartości prawa poboru, który ustala się  



w następujący sposób: 
𝑎 − 𝑏



1 +  
𝑛
𝑚



 



gdzie:  



a – ostatni kurs akcji "z prawem poboru" 



b - cena emisyjna akcji nowej emisji  



n - liczba akcji "z prawem poboru" 



m – liczba akcji nowej emisji 
 



6) kwitów depozytowych – na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny 



papieru wartościowego, w związku z którym został wyemitowany kwit depozytowy  
 



7) instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych,  



w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu lokaty, gdzie 



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



a) w przypadku kontraktów na kurs, cenę lub wartość papierów wartościowych  



lub Instrumentów Rynku Pieniężnego – model zdyskontowanych przepływów pieniężnych  



b) przypadku opcji – model Blacka-Scholesa lub inne powszechnie uznane metody 



estymacji, 



c) w przypadku transakcji terminowych (forward), transakcji wymiany walut (currency 



swap) oraz transakcji wymiany płatności odsetkowych (interest rate swap) – model 



zdyskontowanych przepływów pieniężnych.  



W przypadku, gdy ze względu na charakter instrumentu pochodnego 



lub niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego nie będzie możliwe zastosowanie 



żadnego z powyższych modeli, instrument pochodny lub niewystandaryzowany instrument 



pochodny będzie wyceniany przy pomocy innej powszechnie uznanej metody estymacji 
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wartości godziwej, w tym w szczególności zgodnie z kwotowaniem jego wartości podanym 



przez serwis Bloomberg, 
 



8) jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych 



przez fundusze zagraniczne oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje 



wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – w oparciu o ostatnio ogłoszoną 



wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikatu inwestycyjnego lub tytułu 



uczestnictwa z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały 



miejsce po dniu ogłoszenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat 



inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa, 
 



9) depozytów – w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych 



odsetek, przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej 



stopy procentowej. Wszystkie depozyty bankowe nie są prezentowane w środkach 



pieniężnych, tylko w tabeli głównej, 
 



10) wierzytelności pieniężnych oraz innych składników lokat niż określone powyżej – według 



wiarygodnie określonej wartości godziwej, o której mowa w punkcie 23.  
 



15. W przypadku przeszacowania składnika lokat Subfunduszu dotychczas wycenianego  



w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca 



z ksiąg rachunkowych Subfunduszu stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną 



skorygowaną cenę nabycia.  
 



16. Modele wyceny składników nienotowanych na aktywnym rynku, będą stosowane w sposób 



ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu finansowym 



Funduszu przez dwa kolejne lata. Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu 



podlegają uzgodnieniu z depozytariuszem. 
 



17. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych wycenia się według zasad 



przyjętych dla tych papierów wartościowych. Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych 



mogą być wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, których nabycie 



jest dopuszczalne przez Fundusz. 
 



18. 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.  
 



19. 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.  
 



20. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu 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. 
 



21. Aktywa oraz zobowiązania Subfunduszu, o których mowa w punkcie 14, wykazuje się 



w złotych, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla 



danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
 



22. Wartość aktywów Subfunduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których 



Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do średniego kursu NBP z dnia 



wyceny waluty USD, a jeżeli nie jest to możliwe – do waluty EUR.  
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23. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość wyznaczoną poprzez:  



 



1) oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę 



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



przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem, 



2) zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego  



modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku, 



3) oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, 



4) oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek,  



na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie 



składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 



 



5) Modele i metody wyceny składników lokat funduszu, o których mowa w punkcie 14, podlegają 



uzgodnieniu z depozytariuszem. 



 



24. W przypadku składników lokat notowanych na aktywnym rynku za powszechnie uznane 



metody estymacji uznaje się w szczególności: 



a) W przypadku instrumentów udziałowych począwszy od 15-go dnia bez obrotu na GPW 



lub 20-go dnia bez obrotu na New Connect - średnią arytmetyczną z najlepszych ofert kupna  



i sprzedaży, pod warunkiem, że różnica między najlepszą ofertą kupna a najlepszą ofertą 



sprzedaży jest nie większa niż 5% ostatniego kursu zamknięcia (a w przypadku braku kursu 



zamknięcia — innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik),  



przy czym opieranie się tylko na ofercie kupna lub tylko na ofercie sprzedaży jest 



niedopuszczalne. Jeżeli w ciągu następnych 90-tu Dni Wyceny na danym papierze nie 



odnotowano obrotu, przystępuje się do szacowania wartości godziwej na podstawie 



pozostałych metod określonych w pkt. 23. 



 



b) W przypadku instrumentów dłużnych począwszy od 30-dnia bez obrotu - średnią 



arytmetyczną z najlepszych ofert kupna i sprzedaży, pod warunkiem, że różnica między 



najlepszą ofertą kupna a najlepszą ofertą sprzedaży jest nie większa niż 2% ostatniego kursu 



zamknięcia (a w przypadku braku kursu zamknięcia — innej, ustalonej przez rynek wartości 



stanowiącej jego odpowiednik), przy czym opieranie się tylko na ofercie kupna lub tylko 



na ofercie sprzedaży jest niedopuszczalne. Jeżeli w ciągu następnych 90-tu Dni Wyceny  



na danym papierze nie odnotowano obrotu, przystępuje się do szacowania wartości 



godziwej na podstawie pozostałych metod określonych w pkt. 24 lit. c. Jeżeli zastosowanie 



pkt. 24 lit c nie jest możliwe, przystępuje się do szacowania wartości godziwej na podstawie 



pozostałych metod określonych w pkt. 23. 



 



c) W przypadku dłużnych papierów wartościowych, w tym listów zastawnych, za wartość 



godziwą przyjmuje się wartość oszacowaną przez serwis Bloomberg (wartość publikowana 



jako Bloomberg Generic). 



 



 



II. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 



W okresie sprawozdawczym PFR PPK SFIO nie dokonał zmian w stosowanych zasadach 



rachunkowości. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za pierwszy okres 



sprawozdawczy Subfunduszu. 
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NOTA 2 NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 



 



NOTA-2 NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 31.12.2019



Z tytułu zbytych lokat 0



Z tytułu instrumentów pochodnych 0



Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 0



Z tytułu dywidendy 0



Z tytułu odsetek 0



Z tytułu udzielonych pożyczek, w podziale na podmioty 



udzielające pożyczek
0



Pozostałe 0



Razem 0  
 



 



NOTA 3 ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 



 



NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 31.12.2019



Z tytułu nabytych aktywów 0,00



Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się subfunduszu do odkupu 0,00



Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00



Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa 0,00



Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 0,00



Z tytułu wypłaty dochodów subfunduszu 0,00



Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00



Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00



Z tytułu rezerw 0,00



Pozostałe zobowiązania 0,00



Razem 0,00  
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NOTA 4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 



 



 



Wartość na dzień 



bilansowy w danej 



walucie w tys.



Wartość na dzień 



bilansowy w walucie 



sprawozdania 



finansowego w tys.



I. Banki: 0 0



31.12.2019



I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta



 
 



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: 0



PLN 0 0



18.04.2019 - 31.12.2019



II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH 



W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
Waluta



 
 



 



Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 



 



Nie dotyczy 
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NOTA 5 RYZYKA 



 



TABELA I



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy 



w aktywach



I. Aktywa obciążone ryzykiem stopy procentowej: 0 100,00%



1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku obciążone 



ryzykiem zmiany wartości godziwej wynikającym ze stopy 



procentowej, w tym:



0 0,00%



- instrumenty o stałym oprocentowaniu i zerokuponowe 0 0,00%



2. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku obciążone 



ryzykiem zmiany wysokości przepływów środków pieniężnych 



wynikającym ze stopy procentowej



0 0,00%



3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku obciążone 



ryzykiem zmiany wartości godziwej wynikającym ze stopy 



procentowej



0 100,00%



4. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku obciążone 



ryzykiem zmiany wysokości przepływów środków pieniężnych 



wynikającym ze stopy procentowej



0 0,00%



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy 



w zobowiązaniach



II. Zobowiązania obciążone ryzykiem stopy procentowej 0 0,00%



31.12.2019
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TABELA II



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



aktywach



I. Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym inne niż należności wykazane w bilansie 0 100,00%



II. Koncentracja ryzyka kredytowego w kategoriach lokat:
Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



ogólnej sumie



Papiery Skarbu Państwa, w tym: 0 0,00%



    - Polska 0 0,00%



Papiery komercyjne 0 0,00%



Listy zastawne 0 0,00%



Instrumenty pochodne 0 0,00%



Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0,00%



Depozyty 0 100,00%



31.12.2019



 
 



 



TABELA III



I. Aktywa obciążone ryzykiem walutowym



Papiery udziałowe Instrume Instrumenty pochodne Tytuły 



II. Zobowiązania obciążone ryzykiem walutowym



31.12.2019



Wartość bilansowa w tys. zł Udział procentowy w aktywach



0 0,00%



Udział procentowy w ogólnej sumie



0 0,00%



Koncentracja ryzyka walutowego w kategoriach lokat:



Wartość bilansowa w tys. zł Udział procentowy w zobowiązaniach
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NOTA 6 INSTRUMENTY POCHODNE 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 8 KREDYTY I POŻYCZKI 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE 



 



I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU 



Wartość na dzień 



bilansowy w danej 



walucie w tys.



Wartość na dzień 



bilansowy w tys. zł



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0



PLN 0 0



Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0



Należności 0 0



Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0



Zobowiązania 0 0



31.12.2019



Pozycja bilansowa



 
 



II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU 



Nie dotyczy.  
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NOTA 10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 



Nie dotyczy. 



 



 



NOTA 11 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 



Nie dotyczy. 



 



 



NOTA 12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 



Subfundusz rozpoczął działalność w 2019 r., w związku z tym brak jest danych porównawczych za poprzednie lata 



obrotowe. 



 



NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 31.12.2019



I. Wartość aktywów netto w tys. zł 0



II. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,04



III. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa



kategoria A 100,04  
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INFORMACJA DODATKOWA 



 



1) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, 



UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES 



SPRAWOZDAWCZY 



 



Zaprezentowane sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem sporządzonym dla Subfunduszu  



i w związku z tym nie występują takie zdarzenia. 



 



2) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 



BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 



 



Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 



(koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego 



negatywny wpływ objął wiele krajów. Zarząd Towarzystwa ściśle monitoruje sytuację i szuka sposobów 



na zminimalizowanie wpływu na Fundusz i Subfundusze, jednak wydaje się, że zawirowania 



na światowych rynkach finansowych i kapitałowych mogą w istotnie negatywny sposób wpłynąć 



na wycenę jednostek uczestnictwa Funduszu w przyszłości. Towarzystwo uważa taką sytuację 



za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie 



po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Ponieważ sytuacja wciąż się rozwija, Zarząd 



Towarzystwa uważa, że nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych szacunków ilościowych 



potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na Fundusz. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony 



w wycenie aktywów i zobowiązań Funduszu w 2020 roku. 



 



Po dniu bilansowym w istotny sposób wzrosły aktywa netto Subfunduszu.  W głównej mierze było 



to spowodowane otrzymanymi wpłatami od uczestników. Wartość aktywów netto na dzień 25 marca 



2020 r. wyniosła 208 tys. zł.  



 



Po dniu bilansowym nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia nieuwzględnione w prezentowanym 



sprawozdaniu Subfunduszu. 



 



3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI 



W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH 



FINANSOWYCH A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI I OPUBLIKOWANYMI 



SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI 



Nie dotyczy, w szczególności zaprezentowane sprawozdanie finansowe jest pierwszym sprawozdaniem 



finansowym sporządzonym dla Subfunduszu. 



 



4) DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ 



WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ 



MAJATKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ 



FUNDUSZU. 
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a) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach 



wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Subfunduszu. 



b) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu wyceny 



aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Subfunduszu. 



c) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych 



przez Subfundusz. 



d) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły błędy podstawowe. 



 



5) NIEPEWNOŚĆ, CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI 



 



Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 



Fundusz i Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tzn. przez okres nie krótszy niż 



12 miesięcy od dnia bilansowego. Zdaniem Zarządu PFR TFI S.A. nie występują okoliczności 



wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Funduszu i Subfunduszu. Na dzień 



sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu, określone 



przepisami o funduszach inwestycyjnych. Prezentowane sprawozdanie nie zawiera związanych z tą 



kwestią korekt. 



 



6) INNE INFORMACJE NIŻ WSKAZANE W SPRAWOZDANIU, KTÓRE MOGŁYBY 



W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, 



WYNIKU Z OPERACJI FUNDUSZU I ICH ZMIAN 



Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych zgodnie 



z §32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859). Z uwagi na niewielkie aktywa 



Subfunduszu w poniższej tabeli przedstawiamy informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć 



na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu, wyrażone w złotych. 
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CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA POZYCJA W TABELI WARTOŚĆ W PLN



Tabela główna Depozyty 293,36



Tabela główna Razem 293,36



Tabela uzupełniająca Depozyty



Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w danej 



walucie 293,36



Tabela uzupełniająca Depozyty Wartość według wyceny na dzień bilansowy 293,36



Tabela uzupełniająca Depozyty Razem 293,36



Składniki lokat nabyte od podmiotów, 



o których mowa w art. 107 Wartość według wyceny na dzień bilansowy 293,36



Bilans Aktywa 293,36



Bilans Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 293,36



Bilans Aktywa netto 293,36



Bilans Kapitał suma 293,23



Bilans Kapitał wpłacony 293,23



Bilans Dochody zatrzymane 0,13



Bilans Zakumulowane przychody z lokat netto 0,13



Bilans Kapitał i zakumulowany wynik 293,36



Rachunek wyników Przychody z lokat 0,13



Rachunek wyników Przychody odsetkowe 0,13



Rachunek wyników Przychody z lokat netto 0,13



Rachunek wyników Wynik z operacji 0,13



Zestawienie zmian w aktywach Zmiana wartości aktywów netto 293,36



Zestawienie zmian w aktywach Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) 0,13



Zestawienie zmian w aktywach a) przychody z lokat netto 0,13



Zestawienie zmian w aktywach



Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym 



(razem) 293,23



Zestawienie zmian w aktywach a) zmiana wpłaconego 293,23



TABELA LOKAT



Bilans 



Rachunek wyników



Zestawienie zmian w aktywach
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Zestawienie zmian w aktywach



Łączna zmiana aktywów netto w okresie 



sprawozdawczym 293,36



Zestawienie zmian w aktywach



Wartość aktywów netto na koniec okresu 



sprawozdawczego 293,36



Zestawienie zmian w aktywach



Średnia wartość aktywów netto w okresie 



sprawozdawczym 293,28



Nota 4. II Średni poziom środków pieniężnych 293,23



Nota 4. II Średni poziom środków pieniężnych w PLN 293,23



Nota 5. I Aktywa obciążone ryzykiem stopy procentowej 293,36



Nota 5. I



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 



obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej 



wynikającym ze stopy procentowej 293,36



Nota 5. II 



Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym inne niż 



należności wykazane w bilansie 293,36



Nota 5. II Depozyty 293,36



Nota 9 Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 293,36



Nota 9



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 



w PLN 293,36



Noty objaśniające



 



 



Nie występują inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny 



sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu i ich 



zmian. 



 



Warszawa, dnia: 16 kwietnia 2020 roku 



 



Podpisy osób reprezentujących Fundusz: 



 



 



 



 



 



 



            Ewa Małyszko             Piotr Kuba                                      Tomasz Orlik 



Prezes Zarządu PFR TFI S.A.         Członek Zarządu PFR TFI S.A.     Członek Zarządu PFR TFI S.A. 
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W celu zapewnienia najlepszego działania zalecane jest otwarcie  

tego portfolio PDF w programie Acrobat X, Adobe Reader X
 


lub w nowszej wersji któregoś z tych programów.
 


Pobierz program 
Adobe Reader! 



http://www.adobe.com/go/reader_download_pl
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ROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE  



SUBFUNDUSZU PFR PPK SFIO 2040 



ZA OKRES OD DNIA 18.04.2019 ROKU DO DNIA 31.12.2019 ROKU 
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Warszawa, 16 kwietnia 2020 roku 



 



 



 



OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 



 



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U z 2019 r poz. 



351) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych 



zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. nr 249, poz. 1859 z 2007 roku) Zarząd PFR 



Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia jednostkowe sprawozdanie finansowe 



PFR PPK SFIO 2040 wydzielonego w ramach PFR PPK Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które obejmuje:  



 



1. Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące lokaty 



w wysokości 0 tys. złotych,  



2. Bilans funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący aktywa netto 



w wysokości 0 tys. złotych,  



3. Rachunek wyniku z operacji za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 



wykazujący dodatni wynik z operacji w wysokości 0 tys. złotych,  



4. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 



roku wykazujące zwiększenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości  



0 tys. złotych,  



5. Noty objaśniające,  



6. Informację dodatkową.  



 



Wedle najlepszej wiedzy Zarządu PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. sprawozdanie 



finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedla 



w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz osiągnięty wynik 



z operacji Funduszu.  



 



Podmiot, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Funduszu na 31 grudnia 2019 



roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący 



badanie sprawozdania finansowego Funduszu spełnili warunki konieczne do wydania bezstronnej 



i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. 



 



 



 



 



Ewa Małyszko         Piotr Kuba                                      Tomasz Orlik 



Prezes Zarządu PFR TFI S.A.   Członek Zarządu PFR TFI S.A.       Członek Zarządu PFR TFI S.A. 
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ZESTAWIENIE LOKAT 



 



Zostały zaprezentowane tylko te tabele, które dotyczą rodzajów lokat posiadanych przez Subfundusz 



na dzień bilansowy. Zestawienie lokat należy analizować łącznie z notami objaśniającymi 



i informacją dodatkową, które stanowią integralną część prezentowanego sprawozdania. 



 



TABELA GŁÓWNA 



 



Wartość według ceny 



nabycia w tys. zł



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach ogółem



Akcje 0 0 0,00



Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00



Prawa do akcji 0 0 0,00



Prawa poboru 0 0 0,00



Kwity depozytowe 0 0 0,00



Listy zastawne 0 0 0,00



Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00



Instrumenty pochodne 0 0 0,00



Udziały w spółkach z ograniczoną 



odpowiedzialnością
0 0 0,00



Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00



Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00



Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 



wspólnego inwestowania mające siedzibę za 



granicą



0 0 0,00



Wierzytelności 0 0 0,00



Weksle 0 0 0,00



Depozyty 0 0 100,00



Waluty 0 0 0,00



Nieruchomości 0 0 0,00



Statki morskie 0 0 0,00



Inne 0 0 0,00



Razem 0 0 100,00



31.12.2019



SKŁADNIKI LOKAT
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



 



DEPOZYTY
Nazwa 



banku



Kraj siedziby 



banku
Waluta



Warunki 



oprocentowania



Wartość wg ceny 



nabycia w danej 



walucie w tys.



Wartość według 



ceny nabycia w 



tys. zł



Wartość wg wyceny 



na dzień bilansowy 



w danej walucie w 



tys.



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach 



ogółem



0 0 0,00



LO27122019N001 27.12.2019 - 



07.01.2020 Lokata terminowa
PKO BP S.A. Polska PLN Stałe 1,00% 0 0 0 0 100,00



0 0 0,00



0 0 0,00



I. W walutach państw należących do OECD



II. W walutach państw nienależących do OECD



Razem  
 



 



TABELE DODATKOWE 



 



SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH 



MOWA W ART. 107 USTAWY



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach ogółem



LO27122019N001 27.12.2019 - 07.01.2020 Lokata terminowa 0 100,00  
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BILANS 



 



BILANS 31.12.2019



I. Aktywa 0



1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0



2. Należności 0



3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0



4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0



- dłużne papiery wartościowe 0



5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0



- dłużne papiery wartościowe 0



6. Nieruchomości 0



7. Pozostałe aktywa 0



II. Zobowiązania 0



III. Aktywa netto (I-II) 0



IV. Kapitał subfunduszu 0



1. Kapitał wpłacony 0



2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0



V. Dochody zatrzymane 0



1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 0



2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0



VII. Kapitał subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 0



Liczba jednostek uczestnictwa 1,9259



Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,05
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 



 



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 18.04.2019 - 31.12.2019



I. Przychody z lokat 0



1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0



2. Przychody odsetkowe 0



3. Dodatnie saldo różnic kursowych 0



4. Pozostałe 0



II. Koszty subfunduszu 0



1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 0



2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0



3. Opłaty dla depozytariusza 0



4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów subfunduszu 0



5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0



6. Usługi w zakresie rachunkowości 0



7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu 0



8. Usługi prawne 0



9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0



10. Koszty odsetkowe 0



11. Ujemne saldo różnic kursowych 0



12. Pozostałe 0



III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0



IV. Koszty subfunduszu netto (II-III) 0



V. Przychody z lokat netto (I-IV) 0



VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0



- z tytułu różnic kursowych 0



2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 0



- z tytułu różnic kursowych 0



VII. Wynik z operacji 0



Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa 0,05  
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 



 



 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 18.04.2019 - 31.12.2019



I. Zmiana wartości aktywów netto 0



1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0



2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 0



a) przychody z lokat netto 0



b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0



c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 0



4. Dystrybucja dochodów (przychodów) subfunduszu (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), w tym: 0



a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek 



uczestnictwa)
0



b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych 



jednostek uczestnictwa)
0



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 0



7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 0



8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym* 0



II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 1,9259



1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 1,9259



a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1,9259



b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,0000



c) saldo zmian 1,9259



2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności subfunduszu, w 



tym:
1,9259



a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1,9259



b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,0000



c) saldo zmian 1,9259



3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0,0000



III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,05



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



sprawozdawczego
0,00



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



sprawozdawczego
100,05



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



sprawozdawczym**
1,14
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4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 100,00



- data wyceny 2019-12-16



5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 100,05



- data wyceny 2019-12-30



6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w 



okresie sprawozdawczym
100,05



- data wyceny 2019-12-30



IV. Procentowy udział kosztów subfunduszu w średniej wartości aktywów netto (w skali 



roku), w tym:
0



1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0



2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0



3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0



4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów subfunduszu 0



5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0



6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu 0  
 



*Średnia wartość aktywów netto została obliczona jako średnia arytmetyczna z wartości aktywów netto na dni 



wyceny oficjalnej Subfunduszu 



 



**Procentowa zmiana wartości jednostki uczestnictwa została zaprezentowana w stosunku rocznym
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE  
 



NOTA 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 



 



I. Opis przyjętych zasad rachunkowości   



Sprawozdanie finansowe PFR PPK SFIO obejmujące okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 



2019 roku sporządzone zostało na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku 



o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 



24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 



nr 249, poz. 1859 z 2007 roku).  



 



Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 



1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 



2. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 



w języku polskim i w walucie polskiej. 



3. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się odrębnie od sprawozdania finansowego 



Towarzystwa. 



4. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się jako roczne sprawozdanie finansowe, 



obejmujące dane dotyczące poprzedniego i bieżącego roku obrotowego oraz jako półroczne 



sprawozdanie finansowe obejmujące dane za pierwsze półrocze bieżącego roku obrotowego 



oraz dane porównywalne. 



5. Sprawozdanie finansowe Funduszu składa się z: 



1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 



2) zestawienia lokat, 



3) bilansu, 



4) rachunku wyniku z operacji, 



5) zestawienia zmian w aktywach netto, 



6) not objaśniających, 



7) informacji dodatkowej. 



 



6. Do rocznego sprawozdania finansowego Funduszu dołącza się: 



1) list Towarzystwa, skierowany do uczestników Funduszu omawiający w sposób zwięzły 



wyniki działania Funduszu w okresie sprawozdawczym, 



2) oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów Funduszu, 



w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach 



papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu 



finansowym, ze stanem faktycznym, 



3) sprawozdanie biegłego rewidenta z badania. 



7. Półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy  



od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.  
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8. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 



9. Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu podlega przeglądowi przez biegłego rewidenta. 



10. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta  



oraz odpisem uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa o zatwierdzeniu 



sprawozdania finansowego podlega ogłoszeniu, o którym mowa w art. 70 Ustawy  



o Rachunkowości. 



11. Złożenie do ogłoszenia oraz do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz do Sądu 



Rejestrowego rocznego sprawozdania finansowego Funduszu następuje niezwłocznie po jego 



zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później jednak niż w terminie czterech miesięcy 



od zakończenia roku obrotowego.  



Ujmowanie oraz wycena aktywów i pasywów Funduszu 



1. Do wyceny aktywów Funduszu stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 



o rachunkowości (Dz.U z 2019 r. poz. 351) (dalej: „Ustawa o Rachunkowości”) oraz przepisy 



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



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859 z 2007 roku) oraz wszelkie 



zmiany tych przepisów. 



2. Dniem Wyceny jest zgodnie ze Statutem dzień, w którym wycenia się aktywa Funduszu, ustala 



się Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartości Aktywów Netto Subfunduszy oraz ustala się 



Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszy. Dniem tym jest każdy 



dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 



S.A.  



3. W każdym Dniu Wyceny Fundusz wycenia aktywa Funduszu oraz ustala: 



1) zobowiązania Funduszu, 



2) wartość Aktywów Netto Funduszu przypadających na Jednostkę Uczestnictwa. 



4. Aktywami Funduszu są w szczególności: 



1) mienie Funduszu obejmujące również środki z tytułu wpłat na kapitał Funduszu, 



2) należności, o ile spełniają definicję aktywów z Ustawy o Rachunkowości, 



3) prawa nabyte oraz pożytki z tych praw. 



5. Wartość Aktywów Funduszu, Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto 



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 wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składników lokat Funduszu  



z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.  



6. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny ustala się pomniejszając Wartość 



Aktywów Funduszu o jego zobowiązania. 



7. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane są w sposób następujący:  
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1) Wartość godziwą składników lokat Funduszu wyznacza się w oparciu o ostatni dostępny  



w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku w Dniu Wyceny 



danego składnika lokat z aktywnego rynku, 



a) w przypadku gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu  



w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia  



— innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni 



dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny; 



b) jeżeli w Dniu Wyceny na aktywnym rynku organizowana jest sesja fixingowa, 



to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu fixingowego, 



2) Jeżeli w momencie dokonywania wyceny aktywny rynek, na podstawie którego wyceniany 



jest dany składnik lokat, nie prowadzi obrotu, wówczas wyceny danego składnika lokat 



dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny kurs zamknięcia ustalony na tym aktywnym 



rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej ustalonej przez aktywny rynek 



wartości stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej 



określonych w punkcie 23.  



3) Jeżeli ostatni dostępny kurs został wyznaczony w oparciu o znacząco niski wolumen 



obrotów na danym składniku lokat albo na danym składniku lokat nie zawarto żadnej 



transakcji lub kurs ten pochodzi z dnia wcześniejszego niż ostatni dzień obrotu danym 



składnikiem na danym aktywnym rynku, wówczas wycenę danego składnika lokat 



dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony 



przez aktywny rynek, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej określonych w punkcie 



23 oraz z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Subfunduszu jest dokonywana 



po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia  



– innej ustalonej przez aktywny rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni 



dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń 



mających wpływ na ten kurs albo wartość. 



 



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



aktywnym rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. 



 



9. Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego, o którym mowa w punkcie 8, jest wolumen 



obrotu na danym składniku lokat w poprzednim miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem 



punktu 10. W przypadku braku możliwości obiektywnego, wiarygodnego ustalenia wielkości 



wolumenu obrotu w poprzednim miesiącu kalendarzowym Fundusz stosuje możliwe 



do zastosowania kryterium:  



1) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat w poprzednim miesiącu 



kalendarzowym, lub 



2) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, lub 



3) kolejność wprowadzenia do obrotu na danym rynku, lub 



4) możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku. 



 



10. Dla polskich obligacji skarbowych w przypadku braku codziennego obrotu na aktywnych 



rynkach, za rynek główny przyjmuje się Treasury BondSpot Poland, ze względu na hurtowy 



charakter rynku. 



 



11. Wyboru rynku głównego, o którym mowa w punkcie 8, dokonuje się na koniec każdego 



kolejnego miesiąca kalendarzowego  
 



12. Ostatnie dostępne kursy składników lokat notowanych na aktywnym rynku w dniu 



dokonywania wyceny Subfundusz określa o godzinie 23:30. Wybór godziny 23:30 jest 



uzasadniony następującymi okolicznościami: 
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1) godzina 23:30 jest godziną, o której na polskim rynku międzybankowym na podstawie 



kwotowań największych banków ustalone zostały już stawki oprocentowania depozytów 



międzybankowych WIBOR i WIBID,  



2) o godzinie 23:30 w przypadku polskich i europejskich rynków giełdowych dostępne są kursy 



zamknięcia,  



3) o godzinie 23:30, w przypadku rynków północnoamerykańskich, południowoamerykańskich 



i azjatyckich w większości przypadków dostępne są kursy zamknięcia. 
 



13. Zgodnie z postanowieniami powyższych ustępów będą wyceniane następujące lokaty 



Subfunduszu, notowane na aktywnym rynku:  
 



1) akcje,  



2) warranty subskrypcyjne, 



3) prawa do akcji, 



4) prawa poboru, 



5) kwity depozytowe, 



6) listy zastawne, 



7) dłużne papiery wartościowe, 



8) instrumenty pochodne, 



9) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje 



wspólnego inwestowania, 



10) inne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu.   



 



14. Wartość składników lokat Funduszu nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się,  



z zastrzeżeniem pkt 17, w następujący sposób:  
 



1) dłużnych papierów wartościowych – w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej przy 



zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących  



z tytułu utraty wartości, począwszy od dnia rozliczenia umowy kupna, 



2) akcji: 



a) w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których można wskazać   



emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane  



na aktywnym rynku – przy wykorzystaniu modeli wskaźnikowych odnoszących cenę 



akcji do poszczególnych, wybranych parametrów finansowych działalności emitenta 



(cena/zysk, cena/wartość księgowa itp.) na podstawie ceny ogłaszanej na aktywnym 



rynku dla akcji emitentów notowanych na aktywnym rynku, 
  



b)  przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których nie można wskazać 



emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane  



na aktywnym rynku – przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów 



pieniężnych przy uwzględnieniu stopy dyskontowej uwzględniającej stopę wolną 



od ryzyka oraz premię za ryzyko związane z działalnością danego emitenta. Wartość 



godziwa wynikająca z analizy finansowej będzie podlegała na bieżąco korekcie  



w każdym przypadku, w którym Subfundusz otrzyma informację dotyczącą istotnych 



zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość godziwą wycenianych akcji, 
  



c) inne techniki wyceny, jeżeli w ocenie Towarzystwa technika ta będzie zapewniać 



bardziej wiarygodne oszacowanie wartości godziwej 
 



3) dłużnych papierów wartościowych zawierających wbudowane instrumenty pochodne 



w sposób: 
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a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściśle powiązane  



z wycenianym papierem dłużnym, wartość tego papieru dłużnego będzie wyznaczana 



przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego papieru dłużnego modelu wyceny; 



zastosowany model wyceny w zależności od charakterystyki wbudowanego 



Instrumentu Pochodnego będzie uwzględniać w swojej konstrukcji modele wyceny 



poszczególnych wbudowanych instrumentów pochodnych, 



 



b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane  



z wycenianym papierem dłużnym, wówczas wartość wycenianego papieru dłużnego 



będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego (bez wbudowanych 



instrumentów pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu efektywnej stopy 



procentowej oraz wartości wbudowanych instrumentów pochodnych wyznaczonych  



w oparciu o modele właściwe dla poszczególnych instrumentów pochodnych. 



 



4) warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji – w oparciu o modele wyceny tych lokat  



przy zastosowaniu parametrów pobranych z aktywnego rynku, przy czym w przypadku, 



gdy akcje emitenta nie są notowane na aktywnym rynku, cena akcji zastosowana do modelu 



zostanie wyznaczona zgodnie z postanowieniem pkt 2) powyżej, 



 



5) praw poboru – na podstawie modelu teoretycznej wartości prawa poboru, który ustala się  



w następujący sposób: 
𝑎 − 𝑏



1 +  
𝑛
𝑚



 



gdzie:  



a – ostatni kurs akcji "z prawem poboru" 



b - cena emisyjna akcji nowej emisji  



n - liczba akcji "z prawem poboru" 



m – liczba akcji nowej emisji 



 



6) kwitów depozytowych – na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny 



papieru wartościowego, w związku z którym został wyemitowany kwit depozytowy  



 



7) instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych,  



w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu lokaty, gdzie 



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



 



a) w przypadku kontraktów na kurs, cenę lub wartość papierów wartościowych  



lub Instrumentów Rynku Pieniężnego – model zdyskontowanych przepływów pieniężnych  



b) przypadku opcji – model Blacka-Scholesa lub inne powszechnie uznane metody 



estymacji, 



c) w przypadku transakcji terminowych (forward), transakcji wymiany walut (currency 



swap) oraz transakcji wymiany płatności odsetkowych (interest rate swap) – model 



zdyskontowanych przepływów pieniężnych.  



W przypadku, gdy ze względu na charakter instrumentu pochodnego 



lub niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego nie będzie możliwe zastosowanie 



żadnego z powyższych modeli, instrument pochodny lub niewystandaryzowany instrument 



pochodny będzie wyceniany przy pomocy innej powszechnie uznanej metody estymacji 
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wartości godziwej, w tym w szczególności zgodnie z kwotowaniem jego wartości podanym 



przez serwis Bloomberg, 



 



8) jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych 



przez fundusze zagraniczne oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje 



wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – w oparciu o ostatnio ogłoszoną 



wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikatu inwestycyjnego lub tytułu 



uczestnictwa z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały 



miejsce po dniu ogłoszenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat 



inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa, 



 



9) depozytów – w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych 



odsetek, przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej 



stopy procentowej. Wszystkie depozyty bankowe nie są prezentowane w środkach 



pieniężnych, tylko w tabeli głównej, 



 



10) wierzytelności pieniężnych oraz innych składników lokat niż określone powyżej – według 



wiarygodnie określonej wartości godziwej, o której mowa w punkcie 23.  



 



15. W przypadku przeszacowania składnika lokat Subfunduszu dotychczas wycenianego  



w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca 



z ksiąg rachunkowych Subfunduszu stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną 



skorygowaną cenę nabycia.  



 



16. Modele wyceny składników nienotowanych na aktywnym rynku, będą stosowane w sposób 



ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu finansowym 



Funduszu przez dwa kolejne lata. Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu 



podlegają uzgodnieniu z depozytariuszem. 



 



17. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych wycenia się według zasad 



przyjętych dla tych papierów wartościowych. Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych 



mogą być wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, których nabycie 



jest dopuszczalne przez Fundusz. 
 



18. 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.  



 



19. 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.  



 



20. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu 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. 
 



21. Aktywa oraz zobowiązania Subfunduszu, o których mowa w punkcie 14, wykazuje się 



w złotych,  
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po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty 



przez Narodowy Bank Polski. 



 



22. Wartość aktywów Subfunduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których 



Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do średniego kursu NBP z dnia 



wyceny waluty USD, a jeżeli nie jest to możliwe – do waluty EUR.  
 



23. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość wyznaczoną poprzez:  
 



1) oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę 



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



przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem, 



2) zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego  



modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku, 



3) oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, 



4) oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek,  



na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie 



składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 



 



5) Modele i metody wyceny składników lokat funduszu, o których mowa w punkcie 14, podlegają 



uzgodnieniu z depozytariuszem. 



 



24. W przypadku składników lokat notowanych na aktywnym rynku za powszechnie uznane 



metody estymacji uznaje się w szczególności: 



a) W przypadku instrumentów udziałowych począwszy od 15-go dnia bez obrotu na GPW 



lub 20-go dnia bez obrotu na New Connect - średnią arytmetyczną z najlepszych ofert kupna  



i sprzedaży, pod warunkiem, że różnica między najlepszą ofertą kupna a najlepszą ofertą 



sprzedaży jest nie większa niż 5% ostatniego kursu zamknięcia (a w przypadku braku kursu 



zamknięcia — innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik),  



przy czym opieranie się tylko na ofercie kupna lub tylko na ofercie sprzedaży jest 



niedopuszczalne. Jeżeli w ciągu następnych 90-tu Dni Wyceny na danym papierze nie 



odnotowano obrotu, przystępuje się do szacowania wartości godziwej na podstawie 



pozostałych metod określonych w pkt. 23. 



b) W przypadku instrumentów dłużnych począwszy od 30-dnia bez obrotu - średnią 



arytmetyczną z najlepszych ofert kupna i sprzedaży, pod warunkiem, że różnica między 



najlepszą ofertą kupna a najlepszą ofertą sprzedaży jest nie większa niż 2% ostatniego kursu 



zamknięcia (a w przypadku braku kursu zamknięcia — innej, ustalonej przez rynek wartości 



stanowiącej jego odpowiednik), przy czym opieranie się tylko na ofercie kupna lub tylko 



na ofercie sprzedaży jest niedopuszczalne. Jeżeli w ciągu następnych 90-tu Dni Wyceny  



na danym papierze nie odnotowano obrotu, przystępuje się do szacowania wartości 



godziwej na podstawie pozostałych metod określonych w pkt. 24 lit. c. Jeżeli zastosowanie 



pkt. 24 lit c nie jest możliwe, przystępuje się do szacowania wartości godziwej na podstawie 



pozostałych metod określonych w pkt. 23. 



c) W przypadku dłużnych papierów wartościowych, w tym listów zastawnych, za wartość 



godziwą przyjmuje się wartość oszacowaną przez serwis Bloomberg (wartość publikowana 



jako Bloomberg Generic). 



 



II. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 
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W okresie sprawozdawczym PFR PPK SFIO nie dokonał zmian w stosowanych zasadach 



rachunkowości. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za pierwszy okres 



sprawozdawczy Subfunduszu. 



 



NOTA 2 NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 



 



NOTA-2 NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 31.12.2019



Z tytułu zbytych lokat 0



Z tytułu instrumentów pochodnych 0



Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 0



Z tytułu dywidendy 0



Z tytułu odsetek 0



Z tytułu udzielonych pożyczek, w podziale na podmioty 



udzielające pożyczek
0



Pozostałe 0



Razem 0  
 



NOTA 3 ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 



 



NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 31.12.2019



Z tytułu nabytych aktywów 0,00



Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się subfunduszu do odkupu 0,00



Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00



Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa 0,00



Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 0,00



Z tytułu wypłaty dochodów subfunduszu 0,00



Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00



Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00



Z tytułu rezerw 0,00



Pozostałe zobowiązania 0,00



Razem 0,00  
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NOTA 4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 



 



 



Wartość na dzień 



bilansowy w danej 



walucie w tys.



Wartość na dzień 



bilansowy w walucie 



sprawozdania 



finansowego w tys.



I. Banki: 0 0



31.12.2019



I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta



 
 



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: 0



PLN 0 0



18.04.2019 - 31.12.2019



II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH 



W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
Waluta



 
 



 



Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 



 



Nie dotyczy 
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NOTA 5 RYZYKA 



 



TABELA I



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



aktywach



I. Aktywa obciążone ryzykiem stopy procentowej: 0 100,00%



1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany 



wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej, w tym:
0 0,00%



- instrumenty o stałym oprocentowaniu i zerokuponowe 0 0,00%



2. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany 



wysokości przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
0 0,00%



3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany 



wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej
0 100,00%



4. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany 



wysokości przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
0 0,00%



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



zobowiązaniach



II. Zobowiązania obciążone ryzykiem stopy procentowej 0 0,00%



31.12.2019
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TABELA II



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



aktywach



I. Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym inne niż należności wykazane w bilansie 0 100,00%



II. Koncentracja ryzyka kredytowego w kategoriach lokat:
Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



ogólnej sumie



Papiery Skarbu Państwa, w tym: 0 0,00%



    - Polska 0 0,00%



Papiery komercyjne 0 0,00%



Listy zastawne 0 0,00%



Instrumenty pochodne 0 0,00%



Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0,00%



Depozyty 0 100,00%



31.12.2019



 
 



 



TABELA III



I. Aktywa obciążone ryzykiem walutowym



Papiery udziałowe Instrument Instrumenty pochodne Tytuły 



II. Zobowiązania obciążone ryzykiem walutowym 0 0,00%



Koncentracja ryzyka walutowego w kategoriach lokat:



Wartość bilansowa w tys. zł Udział procentowy w 



0 0,00%



Udział procentowy w ogólnej sumie



31.12.2019



Wartość bilansowa w tys. zł Udział procentowy w aktywach
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NOTA 6 INSTRUMENTY POCHODNE 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 8 KREDYTY I POŻYCZKI 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE 



 



I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU 



Wartość na dzień 



bilansowy w danej 



walucie w tys.



Wartość na dzień 



bilansowy w tys. zł



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0



PLN 0 0



Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0



Należności 0 0



Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0



Zobowiązania 0 0



31.12.2019



Pozycja bilansowa



 
 



 



II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU 



Nie dotyczy.  
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NOTA 10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 



Nie dotyczy. 



 



 



NOTA 11 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 



Nie dotyczy. 



 



 



NOTA 12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 



Subfundusz rozpoczął działalność w 2019 r., w związku z tym brak jest danych porównawczych za poprzednie lata 



obrotowe. 



 



NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 31.12.2019



I. Wartość aktywów netto w tys. zł 0



II. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,05



III. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa



kategoria A 100,05  
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INFORMACJA DODATKOWA 



 



1) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, 



UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES 



SPRAWOZDAWCZY 



 



Zaprezentowane sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem sporządzonym dla Subfunduszu  



i w związku z tym nie występują takie zdarzenia. 



 



2) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 



BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 



 



Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 



(koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego 



negatywny wpływ objął wiele krajów. Zarząd Towarzystwa ściśle monitoruje sytuację i szuka sposobów 



na zminimalizowanie wpływu na Fundusz i Subfundusze, jednak wydaje się, że zawirowania 



na światowych rynkach finansowych i kapitałowych mogą w istotnie negatywny sposób wpłynąć 



na wycenę jednostek uczestnictwa Funduszu w przyszłości. Towarzystwo uważa taką sytuację 



za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie 



po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Ponieważ sytuacja wciąż się rozwija, Zarząd 



Towarzystwa uważa, że nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych szacunków ilościowych 



potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na Fundusz. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony 



w wycenie aktywów i zobowiązań Funduszu w 2020 roku. 



 



Po dniu bilansowym w istotny sposób wzrosły aktywa netto Subfunduszu.  W głównej mierze było 



to spowodowane otrzymanymi wpłatami od uczestników. Wartość aktywów netto na dzień 25 marca 



2020 r. wyniosła 367 tys. zł.  



 



Po dniu bilansowym nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia nieuwzględnione w prezentowanym 



sprawozdaniu Subfunduszu. 



 



3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI 



W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH 



FINANSOWYCH A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI I OPUBLIKOWANYMI 



SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI 



Nie dotyczy, w szczególności zaprezentowane sprawozdanie finansowe jest pierwszym sprawozdaniem 



finansowym sporządzonym dla Subfunduszu. 



 



4) DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ 



WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ 



MAJATKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ 



FUNDUSZU. 
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a) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach 



wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Subfunduszu. 



b) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu wyceny 



aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Subfunduszu. 



c) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych 



przez Subfundusz. 



d) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły błędy podstawowe. 



 



5) NIEPEWNOŚĆ, CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI 



 



Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 



Fundusz i Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tzn. przez okres nie krótszy niż 



12 miesięcy od dnia bilansowego. Zdaniem Zarządu PFR TFI S.A. nie występują okoliczności 



wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Funduszu i Subfunduszu. Na dzień 



sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu, określone 



przepisami o funduszach inwestycyjnych. Prezentowane sprawozdanie nie zawiera związanych z tą 



kwestią korekt. 



 



6) INNE INFORMACJE NIŻ WSKAZANE W SPRAWOZDANIU, KTÓRE MOGŁYBY 



W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, 



WYNIKU Z OPERACJI FUNDUSZU I ICH ZMIAN 



Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych zgodnie  



z §32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859). Z uwagi na niewielkie aktywa 



Subfunduszu w poniższej tabeli przedstawiamy informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć 



na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu, wyrażone w złotych. 
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24 
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa 



t: +48 22 341 70 00 



e: sekretariat@pfrtfi.pl 



www.pfrtfi.pl 



PFR TFI S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 



przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 



pod numerem KRS 0000486060, NIP: 1070027625 



Kapitał zakładowy 48.000.000 złotych, wpłacony w całości. 



 



 



CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA POZYCJA W TABELI WARTOŚĆ W PLN



Tabela główna Depozyty 192,68



Tabela główna Razem 192,68



Tabela uzupełniająca Depozyty



Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w danej 



walucie 192,68



Tabela uzupełniająca Depozyty Wartość według wyceny na dzień bilansowy 192,68



Tabela uzupełniająca Depozyty Razem 192,68



Składniki lokat nabyte od podmiotów, 



o których mowa w art. 107 Wartość według wyceny na dzień bilansowy 192,68



Bilans Aktywa 192,68



Bilans Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 192,68



Bilans Aktywa netto 192,68



Bilans Kapitał suma 192,59



Bilans Kapitał wpłacony 192,59



Bilans Dochody zatrzymane 0,09



Bilans Zakumulowane przychody z lokat netto 0,09



Bilans Kapitał i zakumulowany wynik 192,68



Rachunek wyników Przychody z lokat 0,09



Rachunek wyników Przychody odsetkowe 0,09



Rachunek wyników Przychody z lokat netto 0,09



Rachunek wyników Wynik z operacji 0,09



Zestawienie zmian w aktywach Zmiana wartości aktywów netto 192,68



Zestawienie zmian w aktywach Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) 0,09



Zestawienie zmian w aktywach a) przychody z lokat netto 0,09



Zestawienie zmian w aktywach



Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym 



(razem) 192,59



Zestawienie zmian w aktywach a) zmiana wpłaconego 192,59



TABELA LOKAT



Bilans 



Rachunek wyników



Zestawienie zmian w aktywach
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Zestawienie zmian w aktywach



Łączna zmiana aktywów netto w okresie 



sprawozdawczym 192,68



Zestawienie zmian w aktywach



Wartość aktywów netto na koniec okresu 



sprawozdawczego 192,68



Zestawienie zmian w aktywach



Średnia wartość aktywów netto w okresie 



sprawozdawczym 192,63



Nota 4. II Średni poziom środków pieniężnych 192,59



Nota 4. II Średni poziom środków pieniężnych w PLN 192,59



Nota 5. I Aktywa obciążone ryzykiem stopy procentowej 192,68



Nota 5. I



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 



obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej 



wynikającym ze stopy procentowej 192,68



Nota 5. II 



Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym inne niż 



należności wykazane w bilansie 192,68



Nota 5. II Depozyty 192,68



Nota 9 Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 192,68



Nota 9



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w 



PLN 192,68



Noty objaśniające



 



 



Nie występują inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny 



sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu i ich 



zmian. 



 



Warszawa, 16 kwietnia 2020 roku 



 



Podpisy osób reprezentujących Fundusz: 



 



 



 



 



 



 



           Ewa Małyszko              Piotr Kuba                                      Tomasz Orlik 



Prezes Zarządu PFR TFI S.A.         Członek Zarządu PFR TFI S.A.      Członek Zarządu PFR TFI S.A. 
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 



FINANSOWEGO   



 



 



Dla Uczestników oraz Rady Nadzorczej PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 



 



Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego  



Opinia   



Przeprowadziliśmy badanie załączonego jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Subfunduszu PFR 



PPK 2040 („Subfundusz”), wydzielonego w ramach PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 



(„Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, na które 



składają się:  



 zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące lokaty w wysokości 0 tysięcy 



złotych, 



 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje sumę aktywów netto w wysokości 0 



tysięcy złotych, 



 rachunek wyniku z operacji za okres od 18 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący 



dodatni wynik z operacji w kwocie 0 tysięcy złotych,  



 zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 18 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku 



wykazujące zwiększenie aktywów netto o kwotę 0 tysięcy złotych, 



 noty objaśniające i informacja dodatkowa („jednostkowe sprawozdanie finansowe”). 



 



Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe:  



 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2019 



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 (Dz.U. z 2019 roku, poz. 351, z 



późniejszymi zmianami – „ustawa o rachunkowości”) i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra 



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



inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249, poz. 1859  – „Rozporządzenie”) oraz zgodnie z przyjętymi 



zasadami (polityką) rachunkowości,  



 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Fundusz przepisami prawa i postanowieniami statutu 



Funduszu,  



 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami 



rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.











Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 
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Podstawa opinii 



Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 



Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 



3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów badania oraz innych 



dokumentów, z późniejszymi zmianami („KSB”)  oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych 



rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1421, z późniejszymi 



zmianami – „ustawa o biegłych rewidentach”). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została 



dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie 



jednostkowego sprawozdania finansowego. 



Jesteśmy niezależni od Funduszu zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej 



Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz 



z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. 



Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie 



przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Funduszu 



zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach. 



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



naszej opinii. 



 



Objaśnienie ze zwróceniem uwagi – sprawy ujawnione w informacji dodatkowej 



Zwracamy uwagę na punkt 6 informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania finansowego, w którym 



wskazano, że informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych zgodnie 



z §32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249, poz. 1859). Z uwagi na niewielkie aktywa 



Subfunduszu w tabeli ujawnionej w punkcie 6 informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania 



finansowego przedstawiono informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 



majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu, wyrażone w złotych.  



Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy. 



 



Odpowiedzialność Zarządu PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz członków Rady Nadzorczej 



Towarzystwa za jednostkowe sprawozdanie finansowe  



Zarząd PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) zarządzający Subfunduszem 



i reprezentujący Subfundusz jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych 



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



sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu zgodnie z przepisami ustawy o 



rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi 



przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości 



i statutem Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Towarzystwo uznaje za niezbędną aby umożliwić 



sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 



spowodowanego oszustwem lub błędem. 



Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Funduszu 



i Subfunduszu do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z 



kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z 
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wyjątkiem sytuacji, kiedy istnieje zamiar likwidacji Funduszu lub Subfunduszu albo zaniechania prowadzenia 



działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 



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



jednostkowe sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości i 



Rozporządzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu 



sprawozdawczości finansowej Funduszu. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 



Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy jednostkowe 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 jednostkowego sprawozdania finansowego. 



Zgodnie z KSB 320 par. 5 koncepcja istotności jest stosowana przez biegłego rewidenta zarówno przy 



planowaniu i przeprowadzaniu badania, jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania 



zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na jednostkowe sprawozdania 



finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i 



stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania, w tym stwierdzenia dotyczące innych wymogów prawa i 



regulacji, są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego 



zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta. 



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 jednostkowego sprawozdania finansowego 



spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 



odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby 



stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z 



oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, 



fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej, 



 uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur 



badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat 



skuteczności kontroli wewnętrznej Funduszu, 



 oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków 



księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa, 



 wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 



kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 



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



w znaczącą wątpliwość zdolność Funduszu lub Subfunduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli 



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



naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w jednostkowym 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 lub Subfundusz 



zaprzestanie kontynuacji działalności, 
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 oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego, w tym 



ujawnienia, oraz czy jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje 



i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.  



 



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



przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach 



kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 



 



Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności  



Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku 



(„Sprawozdanie z działalności”), załączone do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu. 



 



Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami 



prawa.  



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



Sprawozdanie z działalności Funduszu spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta 



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



z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem 



z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub 



naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na 



podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy 



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



z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności 



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



finansowym. 



 



Opinia o sprawozdaniu z działalności  



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



do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu:  



 zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości,  



 jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 



Ponadto, w świetle wiedzy o Funduszu i Subfunduszu oraz ich otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania 



oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji  



Opinia na temat Listu Towarzystwa skierowanego do Uczestników Subfunduszu 



Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za sporządzenie Listu 



Towarzystwa zgodnie z przepisami prawa. 



Nasza opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie obejmuje Listu Towarzystwa 



skierowanego do Uczestników Subfunduszu („List Towarzystwa”), załączonego do połączonego sprawozdania 



finansowego Funduszu . Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem jednostkowego 



sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią Listu Towarzystwa i wskazanie, czy informacje w nim 



zawarte uwzględniają postanowienia par. 37 Rozporządzenia i czy są one zgodne z informacjami zawartymi 



w załączonym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.   



Naszym zdaniem informacje zawarte w Liście Towarzystwa uwzględniają postanowienia par. 37 



Rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym jednostkowym sprawozdaniu 



finansowym.  



 



Oświadczenie Depozytariusza 



Do połączonego sprawozdania finansowego dołączono oświadczenie Depozytariusza potwierdzające 



zgodność danych dotyczących stanów aktywów Subfunduszu, w tym zapisanych na rachunkach pieniężnych i 



rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających przedstawionych w jednostkowym 



sprawozdaniu finansowym Subfunduszu, ze stanem faktycznym, zgodnie z par. 37 Rozporządzenia. 



 



Informacje, o których mowa w art. 222b ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 



funduszami inwestycyjnymi 



Do połączonego sprawozdania finansowego dołączono informacje, o których mowa w art. 222b ustawy z dnia 



27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 



(Dz. U. z 2020 roku, poz. 95). Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje powyższych 



informacji. 



 



Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 



sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Michał Stola. 



 



Działający w imieniu Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich pod 



numerem 244 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe: 



 



 



 



Michał Stola 



Biegły Rewident, nr w rejestrze 13164 



Warszawa, dnia 17 kwietnia 2020 roku 
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 



FINANSOWEGO   



 



 



Dla Uczestników oraz Rady Nadzorczej PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 



 



Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego  



Opinia   



Przeprowadziliśmy badanie załączonego jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Subfunduszu PFR 



PPK 2050 („Subfundusz”), wydzielonego w ramach PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 



(„Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, na które 



składają się:  



 zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące lokaty w wysokości 0 tysięcy 



złotych, 



 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje sumę aktywów netto w wysokości 0 



tysięcy złotych, 



 rachunek wyniku z operacji za okres od 18 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący 



dodatni wynik z operacji w kwocie 0 tysięcy złotych,  



 zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 18 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku 



wykazujące zwiększenie aktywów netto o kwotę 0 tysięcy złotych, 



 noty objaśniające i informacja dodatkowa („jednostkowe sprawozdanie finansowe”). 



 



Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe:  



 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2019 



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 (Dz.U. z 2019 roku, poz. 351, z 



późniejszymi zmianami – „ustawa o rachunkowości”) i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra 



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



inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249, poz. 1859  – „Rozporządzenie”) oraz zgodnie z przyjętymi 



zasadami (polityką) rachunkowości,  



 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Fundusz przepisami prawa i postanowieniami statutu 



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 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 



3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów badania oraz innych 



dokumentów, z późniejszymi zmianami („KSB”)  oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych 



rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1421, z późniejszymi 



zmianami – „ustawa o biegłych rewidentach”). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została 



dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie 



jednostkowego sprawozdania finansowego. 



Jesteśmy niezależni od Funduszu zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej 



Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz 



z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. 



Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie 



przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Funduszu 



zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach. 



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



naszej opinii. 



 



Objaśnienie ze zwróceniem uwagi – sprawy ujawnione w informacji dodatkowej 



Zwracamy uwagę na punkt 6 informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania finansowego, w którym 



wskazano, że informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych zgodnie 



z §32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249, poz. 1859). Z uwagi na niewielkie aktywa 



Subfunduszu w tabeli ujawnionej w punkcie 6 informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania 



finansowego przedstawiono informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 



majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu, wyrażone w złotych.  



Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy. 



 



Odpowiedzialność Zarządu PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz członków Rady Nadzorczej 



Towarzystwa za jednostkowe sprawozdanie finansowe  



Zarząd PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) zarządzający Subfunduszem 



i reprezentujący Subfundusz jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych 



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



sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu zgodnie z przepisami ustawy o 



rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi 



przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości 



i statutem Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Towarzystwo uznaje za niezbędną aby umożliwić 



sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 



spowodowanego oszustwem lub błędem. 



Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Funduszu 



i Subfunduszu do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z 



kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z 
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wyjątkiem sytuacji, kiedy istnieje zamiar likwidacji Funduszu lub Subfunduszu albo zaniechania prowadzenia 



działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 



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



jednostkowe sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości i 



Rozporządzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu 



sprawozdawczości finansowej Funduszu. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 



Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy jednostkowe 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 jednostkowego sprawozdania finansowego. 



Zgodnie z KSB 320 par. 5 koncepcja istotności jest stosowana przez biegłego rewidenta zarówno przy 



planowaniu i przeprowadzaniu badania, jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania 



zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na jednostkowe sprawozdania 



finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i 



stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania, w tym stwierdzenia dotyczące innych wymogów prawa i 



regulacji, są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego 



zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta. 



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 jednostkowego sprawozdania finansowego 



spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 



odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby 



stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z 



oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, 



fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej, 



 uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur 



badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat 



skuteczności kontroli wewnętrznej Funduszu, 



 oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków 



księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa, 



 wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 



kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 



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



w znaczącą wątpliwość zdolność Funduszu lub Subfunduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli 



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



naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w jednostkowym 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 lub Subfundusz 



zaprzestanie kontynuacji działalności, 
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 oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego, w tym 



ujawnienia, oraz czy jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje 



i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.  



 



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



przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach 



kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 



 



Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności  



Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku 



(„Sprawozdanie z działalności”), załączone do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu. 



 



Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami 



prawa.  



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



Sprawozdanie z działalności Funduszu spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta 



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



z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem 



z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub 



naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na 



podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy 



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



z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności 



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



finansowym. 



 



Opinia o sprawozdaniu z działalności  



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



do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu:  



 zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości,  



 jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 



Ponadto, w świetle wiedzy o Funduszu i Subfunduszu oraz ich otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania 



oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji  



Opinia na temat Listu Towarzystwa skierowanego do Uczestników Subfunduszu 



Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za sporządzenie Listu 



Towarzystwa zgodnie z przepisami prawa. 



Nasza opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie obejmuje Listu Towarzystwa 



skierowanego do Uczestników Subfunduszu („List Towarzystwa”), załączonego do połączonego sprawozdania 



finansowego Funduszu . Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem jednostkowego 



sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią Listu Towarzystwa i wskazanie, czy informacje w nim 



zawarte uwzględniają postanowienia par. 37 Rozporządzenia i czy są one zgodne z informacjami zawartymi 



w załączonym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.   



Naszym zdaniem informacje zawarte w Liście Towarzystwa uwzględniają postanowienia par. 37 



Rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym jednostkowym sprawozdaniu 



finansowym.  



 



Oświadczenie Depozytariusza 



Do połączonego sprawozdania finansowego dołączono oświadczenie Depozytariusza potwierdzające 



zgodność danych dotyczących stanów aktywów Subfunduszu, w tym zapisanych na rachunkach pieniężnych i 



rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających przedstawionych w jednostkowym 



sprawozdaniu finansowym Subfunduszu, ze stanem faktycznym, zgodnie z par. 37 Rozporządzenia. 



 



Informacje, o których mowa w art. 222b ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 



funduszami inwestycyjnymi 



Do połączonego sprawozdania finansowego dołączono informacje, o których mowa w art. 222b ustawy z dnia 



27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 



(Dz. U. z 2020 roku, poz. 95). Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje powyższych 



informacji. 



 



Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 



sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Michał Stola. 



 



Działający w imieniu Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich pod 



numerem 244 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe: 



 



 



 



Michał Stola 



Biegły Rewident, nr w rejestrze 13164 



Warszawa, dnia 17 kwietnia 2020 roku 



 








						2020-04-17T13:10:19+0200


			Michał Paweł Stola
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Warszawa, 16 kwietnia 2020 roku 



 



 



 



OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 



 



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U z 2019 r poz. 



351) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych 



zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. nr 249, poz. 1859 z 2007 roku) Zarząd PFR 



Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia jednostkowe sprawozdanie finansowe 



PFR PPK SFIO 2050 wydzielonego w ramach PFR PPK Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które obejmuje:  



 



1. Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące lokaty 



w wysokości 0 tys. złotych,  



2. Bilans funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący aktywa netto 



w wysokości 0 tys. złotych,  



3. Rachunek wyniku z operacji za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 



wykazujący dodatni wynik z operacji w wysokości 0 tys. złotych,  



4. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 



roku wykazujące zwiększenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości  



0 tys. złotych,  



5. Noty objaśniające,  



6. Informację dodatkową.  



 



Wedle najlepszej wiedzy Zarządu PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. sprawozdanie 



finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedla 



w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz osiągnięty wynik 



z operacji Funduszu.  



 



Podmiot, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Funduszu na 31 grudnia 2019 



roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący 



badania sprawozdania finansowego Funduszu spełnili warunki konieczne do wydania bezstronnej 



i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. 



 



 



 



 



Ewa Małyszko         Piotr Kuba                                      Tomasz Orlik 



Prezes Zarządu PFR TFI S.A.   Członek Zarządu PFR TFI S.A.       Członek Zarządu PFR TFI S.A. 
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ZESTAWIENIE LOKAT 



 



Zostały zaprezentowane tylko te tabele, które dotyczą rodzajów lokat posiadanych przez Subfundusz 



na dzień bilansowy. Zestawienie lokat należy analizować łącznie z notami objaśniającymi 



i informacją dodatkową, które stanowią integralną część prezentowanego sprawozdania. 



 



TABELA GŁÓWNA 



 



Wartość według ceny 



nabycia w tys. zł



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach ogółem



Akcje 0 0 0,00



Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00



Prawa do akcji 0 0 0,00



Prawa poboru 0 0 0,00



Kwity depozytowe 0 0 0,00



Listy zastawne 0 0 0,00



Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00



Instrumenty pochodne 0 0 0,00



Udziały w spółkach z ograniczoną 



odpowiedzialnością
0 0 0,00



Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00



Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00



Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 



wspólnego inwestowania mające siedzibę za 



granicą



0 0 0,00



Wierzytelności 0 0 0,00



Weksle 0 0 0,00



Depozyty 0 0 100,00



Waluty 0 0 0,00



Nieruchomości 0 0 0,00



Statki morskie 0 0 0,00



Inne 0 0 0,00



Razem 0 0 100,00



31.12.2019



SKŁADNIKI LOKAT
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



 



DEPOZYTY
Nazwa 



banku



Kraj siedziby 



banku
Waluta



Warunki 



oprocentowania



Wartość wg ceny 



nabycia w danej 



walucie w tys.



Wartość według 



ceny nabycia w 



tys. zł



Wartość wg wyceny 



na dzień bilansowy 



w danej walucie w 



tys.



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach 



ogółem



0 0 0,00



LO27122019N001 27.12.2019 - 



07.01.2020 Lokata terminowa
PKO BP S.A. Polska PLN Stałe 1,00% 0 0 0 0 100,00



0 0 0,00



0 0 0,00



I. W walutach państw należących do OECD



II. W walutach państw nienależących do OECD



Razem  
 



 



TABELE DODATKOWE 



 



SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH 



MOWA W ART. 107 USTAWY



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach ogółem



LO27122019N001 27.12.2019 - 07.01.2020 Lokata terminowa 0 100,00  
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BILANS 



 



BILANS 31.12.2019



I. Aktywa 0



1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0



2. Należności 0



3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0



4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0



- dłużne papiery wartościowe 0



5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0



- dłużne papiery wartościowe 0



6. Nieruchomości 0



7. Pozostałe aktywa 0



II. Zobowiązania 0



III. Aktywa netto (I-II) 0



IV. Kapitał subfunduszu 0



1. Kapitał wpłacony 0



2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0



V. Dochody zatrzymane 0



1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 0



2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0



VII. Kapitał subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 0



Liczba jednostek uczestnictwa 1,0836



Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,02   
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 



 



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 18.04.2019 - 31.12.2019



I. Przychody z lokat 0



1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0



2. Przychody odsetkowe 0



3. Dodatnie saldo różnic kursowych 0



4. Pozostałe 0



II. Koszty subfunduszu 0



1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 0



2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0



3. Opłaty dla depozytariusza 0



4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów subfunduszu 0



5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0



6. Usługi w zakresie rachunkowości 0



7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu 0



8. Usługi prawne 0



9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0



10. Koszty odsetkowe 0



11. Ujemne saldo różnic kursowych 0



12. Pozostałe 0



III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0



IV. Koszty subfunduszu netto (II-III) 0



V. Przychody z lokat netto (I-IV) 0



VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0



- z tytułu różnic kursowych 0



2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 0



- z tytułu różnic kursowych 0



VII. Wynik z operacji 0



Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa 0,02  
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 



 



 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 18.04.2019 - 31.12.2019



I. Zmiana wartości aktywów netto 0



1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0



2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 0



a) przychody z lokat netto 0



b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0



c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 0



4. Dystrybucja dochodów (przychodów) subfunduszu (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), w tym: 0



a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek 



uczestnictwa)
0



b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych 



jednostek uczestnictwa)
0



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 0



7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 0



8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym* 0



II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 1,0836



1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 1,0836



a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1,0836



b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,0000



c) saldo zmian 1,0836



2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności subfunduszu, 



w tym:
1,0836



a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1,0836



b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,0000



c) saldo zmian 1,0836



3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0,0000



III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,02



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



sprawozdawczego
0,00



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



sprawozdawczego
100,02



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



sprawozdawczym**
0,46
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4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 



sprawozdawczym
100,00



- data wyceny 2019-12-16



5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 



sprawozdawczym
100,02



- data wyceny 2019-12-30



6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w 



okresie sprawozdawczym
100,02



- data wyceny 2019-12-30



IV. Procentowy udział kosztów subfunduszu w średniej wartości aktywów netto (w 



skali roku), w tym:
0



1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0



2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0



3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0



4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów 



subfunduszu
0



5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0



6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu 0
 



 



*Średnia wartość aktywów netto została obliczona jako średnia arytmetyczna z wartości aktywów netto na dni 



wyceny oficjalnej Subfunduszu 



 



**Procentowa zmiana wartości jednostki uczestnictwa została zaprezentowana w stosunku rocznym











                                                                  Subfundusz PFR PPK SFIO 2050 
 
 



 
 



9 
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa 



t: +48 22 341 70 00 



e: sekretariat@pfrtfi.pl 



www.pfrtfi.pl 



PFR TFI S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 



przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 



pod numerem KRS 0000486060, NIP: 1070027625 



Kapitał zakładowy 48.000.000 złotych, wpłacony w całości. 



 



 



NOTY OBJAŚNIAJĄCE  



 



NOTA 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 



 



I. Opis przyjętych zasad rachunkowości   



Sprawozdanie finansowe PFR PPK SFIO obejmujące okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 



2019 roku sporządzone zostało na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku 



o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 



24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 



nr 249, poz. 1859 z 2007 roku).  



 



Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 



1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 



2. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 



w języku polskim i w walucie polskiej. 



3. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się odrębnie od sprawozdania finansowego 



Towarzystwa. 



4. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się jako roczne sprawozdanie finansowe, 



obejmujące dane dotyczące poprzedniego i bieżącego roku obrotowego oraz jako półroczne 



sprawozdanie finansowe obejmujące dane za pierwsze półrocze bieżącego roku obrotowego 



oraz dane porównywalne. 



5. Sprawozdanie finansowe Funduszu składa się z: 



1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 



2) zestawienia lokat, 



3) bilansu, 



4) rachunku wyniku z operacji, 



5) zestawienia zmian w aktywach netto, 



6) not objaśniających, 



7) informacji dodatkowej. 



 



6. Do rocznego sprawozdania finansowego Funduszu dołącza się: 



1) list Towarzystwa, skierowany do uczestników Funduszu omawiający w sposób zwięzły 



wyniki działania Funduszu w okresie sprawozdawczym, 



2) oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów Funduszu, 



w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach 



papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu 



finansowym, ze stanem faktycznym, 



3) sprawozdanie biegłego rewidenta z badania. 



7. Półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy  
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od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.  



8. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 



9. Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu podlega przeglądowi przez biegłego rewidenta. 



10. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta  



oraz odpisem uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa o zatwierdzeniu 



sprawozdania finansowego podlega ogłoszeniu, o którym mowa w art. 70 Ustawy  



o Rachunkowości. 



11. Złożenie do ogłoszenia oraz do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz do Sądu 



Rejestrowego rocznego sprawozdania finansowego Funduszu następuje niezwłocznie po jego 



zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później jednak niż w terminie czterech miesięcy 



od zakończenia roku obrotowego.  



 



Ujmowanie oraz wycena aktywów i pasywów Funduszu 



1. Do wyceny aktywów Funduszu stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 



o rachunkowości (Dz.U z 2019 r. poz. 351) (dalej: „Ustawa o Rachunkowości”) oraz przepisy 



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



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859 z 2007 roku) oraz wszelkie 



zmiany tych przepisów. 



2. Dniem Wyceny jest zgodnie ze Statutem dzień, w którym wycenia się aktywa Funduszu, ustala 



się Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartości Aktywów Netto Subfunduszy oraz ustala się 



Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszy. Dniem tym jest każdy 



dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 



S.A.  



3. W każdym Dniu Wyceny Fundusz wycenia aktywa Funduszu oraz ustala: 



1) zobowiązania Funduszu, 



2) wartość Aktywów Netto Funduszu przypadających na Jednostkę Uczestnictwa. 



4. Aktywami Funduszu są w szczególności: 



1) mienie Funduszu obejmujące również środki z tytułu wpłat na kapitał Funduszu, 



2) należności, o ile spełniają definicję aktywów z Ustawy o Rachunkowości, 



3) prawa nabyte oraz pożytki z tych praw. 



5. Wartość Aktywów Funduszu, Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto 



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 wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składników lokat Funduszu  



z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.  



6. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny ustala się pomniejszając Wartość 



Aktywów Funduszu o jego zobowiązania. 



7. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane są w sposób następujący:  
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1) Wartość godziwą składników lokat Funduszu wyznacza się w oparciu o ostatni dostępny  



w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku w Dniu Wyceny 



danego składnika lokat z aktywnego rynku, 



a) w przypadku gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu  



w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia  



— innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni 



dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny; 



b) jeżeli w Dniu Wyceny na aktywnym rynku organizowana jest sesja fixingowa, 



to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu fixingowego, 



2) Jeżeli w momencie dokonywania wyceny aktywny rynek, na podstawie którego wyceniany 



jest dany składnik lokat, nie prowadzi obrotu, wówczas wyceny danego składnika lokat 



dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny kurs zamknięcia ustalony na tym aktywnym 



rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej ustalonej przez aktywny rynek 



wartości stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej 



określonych w punkcie 23.  



3) Jeżeli ostatni dostępny kurs został wyznaczony w oparciu o znacząco niski wolumen 



obrotów na danym składniku lokat albo na danym składniku lokat nie zawarto żadnej 



transakcji lub kurs ten pochodzi z dnia wcześniejszego niż ostatni dzień obrotu danym 



składnikiem na danym aktywnym rynku, wówczas wycenę danego składnika lokat 



dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony 



przez aktywny rynek, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej określonych w punkcie 



23 oraz z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Subfunduszu jest dokonywana 



po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia  



– innej ustalonej przez aktywny rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni 



dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń 



mających wpływ na ten kurs albo wartość. 



 



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



aktywnym rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. 
 



9. Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego, o którym mowa w punkcie 8, jest wolumen 



obrotu na danym składniku lokat w poprzednim miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem 



punktu 10. W przypadku braku możliwości obiektywnego, wiarygodnego ustalenia wielkości 



wolumenu obrotu w poprzednim miesiącu kalendarzowym Fundusz stosuje możliwe 



do zastosowania kryterium:  



1) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat w poprzednim miesiącu 



kalendarzowym, lub 



2) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, lub 



3) kolejność wprowadzenia do obrotu na danym rynku, lub 



4) możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku. 



 



10. Dla polskich obligacji skarbowych w przypadku braku codziennego obrotu na aktywnych 



rynkach, za rynek główny przyjmuje się Treasury BondSpot Poland, ze względu na hurtowy 



charakter rynku. 
 



11. Wyboru rynku głównego, o którym mowa w punkcie 8, dokonuje się na koniec każdego 



kolejnego miesiąca kalendarzowego  
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12. Ostatnie dostępne kursy składników lokat notowanych na aktywnym rynku w dniu 



dokonywania wyceny Subfundusz określa o godzinie 23:30. Wybór godziny 23:30 jest 



uzasadniony następującymi okolicznościami: 
 



1) godzina 23:30 jest godziną, o której na polskim rynku międzybankowym na podstawie 



kwotowań największych banków ustalone zostały już stawki oprocentowania depozytów 



międzybankowych WIBOR i WIBID,  



2) o godzinie 23:30 w przypadku polskich i europejskich rynków giełdowych dostępne są kursy 



zamknięcia,  



3) o godzinie 23:30, w przypadku rynków północnoamerykańskich, południowoamerykańskich 



i azjatyckich w większości przypadków dostępne są kursy zamknięcia. 



 



13. Zgodnie z postanowieniami powyższych ustępów będą wyceniane następujące lokaty 



Subfunduszu, notowane na aktywnym rynku:  
 



1) akcje,  



2) warranty subskrypcyjne, 



3) prawa do akcji, 



4) prawa poboru, 



5) kwity depozytowe, 



6) listy zastawne, 



7) dłużne papiery wartościowe, 



8) instrumenty pochodne, 



9) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje 



wspólnego inwestowania, 



10) inne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu.   



 



14. Wartość składników lokat Funduszu nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się,  



z zastrzeżeniem pkt 17, w następujący sposób:  



 



1) dłużnych papierów wartościowych – w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej przy 



zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących  



z tytułu utraty wartości, począwszy od dnia rozliczenia umowy kupna, 



2) akcji: 



a) w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których można wskazać   



emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane  



na aktywnym rynku – przy wykorzystaniu modeli wskaźnikowych odnoszących cenę 



akcji do poszczególnych, wybranych parametrów finansowych działalności emitenta 



(cena/zysk, cena/wartość księgowa itp.) na podstawie ceny ogłaszanej na aktywnym 



rynku dla akcji emitentów notowanych na aktywnym rynku, 



  



b)  przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których nie można wskazać 



emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane  



na aktywnym rynku – przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów 



pieniężnych przy uwzględnieniu stopy dyskontowej uwzględniającej stopę wolną 



od ryzyka oraz premię za ryzyko związane z działalnością danego emitenta. Wartość 



godziwa wynikająca z analizy finansowej będzie podlegała na bieżąco korekcie  
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w każdym przypadku, w którym Subfundusz otrzyma informację dotyczącą istotnych 



zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość godziwą wycenianych akcji, 



  



c) inne techniki wyceny, jeżeli w ocenie Towarzystwa technika ta będzie zapewniać 



bardziej wiarygodne oszacowanie wartości godziwej 



 



3) dłużnych papierów wartościowych zawierających wbudowane instrumenty pochodne 



w sposób: 
 



a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściśle powiązane  



z wycenianym papierem dłużnym, wartość tego papieru dłużnego będzie wyznaczana 



przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego papieru dłużnego modelu wyceny; 



zastosowany model wyceny w zależności od charakterystyki wbudowanego 



Instrumentu Pochodnego będzie uwzględniać w swojej konstrukcji modele wyceny 



poszczególnych wbudowanych instrumentów pochodnych, 



 



b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane  



z wycenianym papierem dłużnym, wówczas wartość wycenianego papieru dłużnego 



będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego (bez wbudowanych 



instrumentów pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu efektywnej stopy 



procentowej oraz wartości wbudowanych instrumentów pochodnych wyznaczonych  



w oparciu o modele właściwe dla poszczególnych instrumentów pochodnych. 



 



4) warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji – w oparciu o modele wyceny tych lokat  



przy zastosowaniu parametrów pobranych z aktywnego rynku, przy czym w przypadku, 



gdy akcje emitenta nie są notowane na aktywnym rynku, cena akcji zastosowana do modelu 



zostanie wyznaczona zgodnie z postanowieniem pkt 2) powyżej, 



 



5) praw poboru – na podstawie modelu teoretycznej wartości prawa poboru, który ustala się  



w następujący sposób: 
𝑎 − 𝑏



1 +  
𝑛
𝑚



 



gdzie:  



a – ostatni kurs akcji "z prawem poboru" 



b - cena emisyjna akcji nowej emisji  



n - liczba akcji "z prawem poboru" 



m – liczba akcji nowej emisji 



 



6) kwitów depozytowych – na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny 



papieru wartościowego, w związku z którym został wyemitowany kwit depozytowy  



 



7) instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych,  



w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu lokaty, gdzie 



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



 



a) w przypadku kontraktów na kurs, cenę lub wartość papierów wartościowych  



lub Instrumentów Rynku Pieniężnego – model zdyskontowanych przepływów pieniężnych  



b) przypadku opcji – model Blacka-Scholesa lub inne powszechnie uznane metody 



estymacji, 
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c) w przypadku transakcji terminowych (forward), transakcji wymiany walut (currency 



swap) oraz transakcji wymiany płatności odsetkowych (interest rate swap) – model 



zdyskontowanych przepływów pieniężnych.  



W przypadku, gdy ze względu na charakter instrumentu pochodnego 



lub niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego nie będzie możliwe zastosowanie 



żadnego z powyższych modeli, instrument pochodny lub niewystandaryzowany instrument 



pochodny będzie wyceniany przy pomocy innej powszechnie uznanej metody estymacji 



wartości godziwej, w tym w szczególności zgodnie z kwotowaniem jego wartości podanym 



przez serwis Bloomberg, 



 



8) jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych 



przez fundusze zagraniczne oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje 



wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – w oparciu o ostatnio ogłoszoną 



wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikatu inwestycyjnego lub tytułu 



uczestnictwa z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały 



miejsce po dniu ogłoszenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat 



inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa, 



 



9) depozytów – w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych 



odsetek, przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej 



stopy procentowej. Wszystkie depozyty bankowe nie są prezentowane w środkach 



pieniężnych, tylko w tabeli głównej, 



 



10) wierzytelności pieniężnych oraz innych składników lokat niż określone powyżej – według 



wiarygodnie określonej wartości godziwej, o której mowa w punkcie 23.  



 



15. W przypadku przeszacowania składnika lokat Subfunduszu dotychczas wycenianego  



w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca 



z ksiąg rachunkowych Subfunduszu stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną 



skorygowaną cenę nabycia.  



 



16. Modele wyceny składników nienotowanych na aktywnym rynku, będą stosowane w sposób 



ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu finansowym 



Funduszu przez dwa kolejne lata. Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu 



podlegają uzgodnieniu z depozytariuszem. 



 



17. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych wycenia się według zasad 



przyjętych dla tych papierów wartościowych. Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych 



mogą być wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, których nabycie 



jest dopuszczalne przez Fundusz. 
 



18. 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.  



 



19. 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.  
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20. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu 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. 
 



21. Aktywa oraz zobowiązania Subfunduszu, o których mowa w punkcie 14, wykazuje się w 



złotych,  



po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty 



przez Narodowy Bank Polski. 
 



22. Wartość aktywów Subfunduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których 



Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do średniego kursu NBP z dnia 



wyceny waluty USD, a jeżeli nie jest to możliwe – do waluty EUR.  
 



23. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość wyznaczoną poprzez:  
 



1) oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę 



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



przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem, 



2) zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego  



modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku, 



3) oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, 



4) oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek,  



na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie 



składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 
 



5) Modele i metody wyceny składników lokat funduszu, o których mowa w punkcie 14, podlegają 



uzgodnieniu z depozytariuszem. 
 



24. W przypadku składników lokat notowanych na aktywnym rynku za powszechnie uznane 



metody estymacji uznaje się w szczególności: 



a) W przypadku instrumentów udziałowych począwszy od 15-go dnia bez obrotu na GPW lub 



20-go dnia bez obrotu na New Connect - średnią arytmetyczną z najlepszych ofert kupna  



i sprzedaży, pod warunkiem, że różnica między najlepszą ofertą kupna a najlepszą ofertą 



sprzedaży jest nie większa niż 5% ostatniego kursu zamknięcia (a w przypadku braku kursu 



zamknięcia — innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik),  



przy czym opieranie się tylko na ofercie kupna lub tylko na ofercie sprzedaży jest 



niedopuszczalne. Jeżeli w ciągu następnych 90-tu Dni Wyceny na danym papierze nie 



odnotowano obrotu, przystępuje się do szacowania wartości godziwej na podstawie 



pozostałych metod określonych w pkt. 23. 



b) W przypadku instrumentów dłużnych począwszy od 30-dnia bez obrotu - średnią 



arytmetyczną z najlepszych ofert kupna i sprzedaży, pod warunkiem, że różnica między 



najlepszą ofertą kupna a najlepszą ofertą sprzedaży jest nie większa niż 2% ostatniego kursu 



zamknięcia (a w przypadku braku kursu zamknięcia — innej, ustalonej przez rynek wartości 



stanowiącej jego odpowiednik), przy czym opieranie się tylko na ofercie kupna lub tylko 



na ofercie sprzedaży jest niedopuszczalne. Jeżeli w ciągu następnych 90-tu Dni Wyceny  



na danym papierze nie odnotowano obrotu, przystępuje się do szacowania wartości 



godziwej na podstawie pozostałych metod określonych w pkt. 24 lit. c. Jeżeli zastosowanie 



pkt. 24 lit c nie jest możliwe, przystępuje się do szacowania wartości godziwej na podstawie 



pozostałych metod określonych w pkt. 23. 



c) W przypadku dłużnych papierów wartościowych, w tym listów zastawnych, za wartość 



godziwą przyjmuje się wartość oszacowaną przez serwis Bloomberg (wartość publikowana 



jako Bloomberg Generic). 
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II. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 



W okresie sprawozdawczym PFR PPK SFIO nie dokonał zmian w stosowanych zasadach 



rachunkowości. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za pierwszy okres 



sprawozdawczy Subfunduszu. 



 



NOTA 2 NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 



 



NOTA-2 NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 31.12.2019



Z tytułu zbytych lokat 0



Z tytułu instrumentów pochodnych 0



Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 0



Z tytułu dywidendy 0



Z tytułu odsetek 0



Z tytułu udzielonych pożyczek, w podziale na podmioty 



udzielające pożyczek
0



Pozostałe 0



Razem 0  
 



 



NOTA 3 ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 



 



NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 31.12.2019



Z tytułu nabytych aktywów 0,00



Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się subfunduszu do odkupu 0,00



Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00



Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa 0,00



Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 0,00



Z tytułu wypłaty dochodów subfunduszu 0,00



Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00



Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00



Z tytułu rezerw 0,00



Pozostałe zobowiązania 0,00



Razem 0,00  
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NOTA 4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 



 



Wartość na dzień 



bilansowy w danej 



walucie w tys.



Wartość na dzień 



bilansowy w walucie 



sprawozdania 



finansowego w tys.



I. Banki: 0 0



31.12.2019



I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta



 
 



 



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: 0



PLN 0 0



18.04.2019 - 31.12.2019



II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH 



W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
Waluta



 
 



 



Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 



 



Nie dotyczy 
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NOTA 5 RYZYKA 



 



TABELA I



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



aktywach



I. Aktywa obciążone ryzykiem stopy procentowej: 0 100,00%



1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany 



wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej, w tym:
0 0,00%



- instrumenty o stałym oprocentowaniu i zerokuponowe 0 0,00%



2. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany 



wysokości przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
0 0,00%



3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany 



wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej
0 100,00%



4. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany 



wysokości przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
0 0,00%



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



zobowiązaniach



II. Zobowiązania obciążone ryzykiem stopy procentowej 0 0,00%



31.12.2019
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TABELA II



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



aktywach



I. Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym inne niż należności wykazane w bilansie 0 100,00%



II. Koncentracja ryzyka kredytowego w kategoriach lokat:
Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



ogólnej sumie



Papiery Skarbu Państwa, w tym: 0 0,00%



    - Polska 0 0,00%



Papiery komercyjne 0 0,00%



Listy zastawne 0 0,00%



Instrumenty pochodne 0 0,00%



Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0,00%



Depozyty 0 100,00%



31.12.2019



 
 



 



TABELA III



I. Aktywa obciążone ryzykiem walutowym



Papiery udziałowe Instrument Instrumenty pochodne Tytuły 



II. Zobowiązania obciążone ryzykiem walutowym 0 0,00%



Koncentracja ryzyka walutowego w kategoriach lokat:



Wartość bilansowa w tys. zł Udział procentowy w 



0 0,00%



Udział procentowy w ogólnej sumie



31.12.2019



Wartość bilansowa w tys. zł Udział procentowy w aktywach
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NOTA 6 INSTRUMENTY POCHODNE 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 8 KREDYTY I POŻYCZKI 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE 



 



I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU 



Wartość na dzień 



bilansowy w danej 



walucie w tys.



Wartość na dzień 



bilansowy w tys. zł



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0



PLN 0 0



Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0



Należności 0 0



Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0



Zobowiązania 0 0



31.12.2019



Pozycja bilansowa



 
 



 



II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU 
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Nie dotyczy.  



 



 



NOTA 10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 



Nie dotyczy. 



 



 



NOTA 11 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 



Nie dotyczy. 



 



 



NOTA 12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 



Subfundusz rozpoczął działalność w 2019 r., w związku z tym brak jest danych porównawczych za poprzednie lata 



obrotowe. 



 



NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 31.12.2019



I. Wartość aktywów netto w tys. zł 0



II. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,02



III. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa



kategoria A 100,02  
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INFORMACJA DODATKOWA 



 



1) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, 



UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES 



SPRAWOZDAWCZY 



 



Zaprezentowane sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem sporządzonym dla Subfunduszu  



i w związku z tym nie występują takie zdarzenia. 



 



2) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 



BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 



 



Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 



(koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego 



negatywny wpływ objął wiele krajów. Zarząd Towarzystwa ściśle monitoruje sytuację i szuka sposobów 



na zminimalizowanie wpływu na Fundusz i Subfundusze, jednak wydaje się, że zawirowania 



na światowych rynkach finansowych i kapitałowych mogą w istotnie negatywny sposób wpłynąć 



na wycenę jednostek uczestnictwa Funduszu w przyszłości. Towarzystwo uważa taką sytuację 



za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie 



po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Ponieważ sytuacja wciąż się rozwija, Zarząd 



Towarzystwa uważa, że nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych szacunków ilościowych 



potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na Fundusz. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony 



w wycenie aktywów i zobowiązań Funduszu w 2020 roku. 



 



Po dniu bilansowym w istotny sposób wzrosły aktywa netto Subfunduszu.  W głównej mierze było 



to spowodowane otrzymanymi wpłatami od uczestników. Wartość aktywów netto na dzień 25 marca 



2020 r. wyniosła 227 tys. zł.  



 



Po dniu bilansowym nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia nieuwzględnione w prezentowanym 



sprawozdaniu Subfunduszu. 



 



3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI 



W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH 



FINANSOWYCH A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI I OPUBLIKOWANYMI 



SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI 



Nie dotyczy, w szczególności zaprezentowane sprawozdanie finansowe jest pierwszym sprawozdaniem 



finansowym sporządzonym dla Subfunduszu. 



 



4) DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ 



WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ 



MAJATKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ 



FUNDUSZU. 
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a) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach 



wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Subfunduszu. 



b) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu wyceny 



aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Subfunduszu. 



c) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych 



przez Subfundusz. 



d) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły błędy podstawowe. 



 



5) NIEPEWNOŚĆ, CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI 



 



Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 



Fundusz i Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tzn. przez okres nie krótszy niż 



12 miesięcy od dnia bilansowego. Zdaniem Zarządu PFR TFI S.A. nie występują okoliczności 



wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Funduszu i Subfunduszu. Na dzień 



sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu, określone 



przepisami o funduszach inwestycyjnych. Prezentowane sprawozdanie nie zawiera związanych z tą 



kwestią korekt. 



 



6) INNE INFORMACJE NIŻ WSKAZANE W SPRAWOZDANIU, KTÓRE MOGŁYBY 



W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, 



WYNIKU Z OPERACJI FUNDUSZU I ICH ZMIAN 



Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych zgodnie  



z §32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859). Z uwagi na niewielkie aktywa 



Subfunduszu w poniższej tabeli przedstawiamy informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć 



na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu, wyrażone w złotych. 
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t: +48 22 341 70 00 



e: sekretariat@pfrtfi.pl 



www.pfrtfi.pl 



PFR TFI S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 



przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 



pod numerem KRS 0000486060, NIP: 1070027625 



Kapitał zakładowy 48.000.000 złotych, wpłacony w całości. 



 



 



CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA POZYCJA W TABELI WARTOŚĆ W PLN



Tabela główna Depozyty 108,38



Tabela główna Razem 108,38



Tabela uzupełniająca Depozyty



Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w danej 



walucie 108,38



Tabela uzupełniająca Depozyty Wartość według wyceny na dzień bilansowy 108,38



Tabela uzupełniająca Depozyty Razem 108,38



Składniki lokat nabyte od podmiotów, 



o których mowa w art. 107 Wartość według wyceny na dzień bilansowy 108,38



Bilans Aktywa 108,38



Bilans Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 108,38



Bilans Aktywa netto 108,38



Bilans Kapitał suma 108,36



Bilans Kapitał wpłacony 108,36



Bilans Dochody zatrzymane 0,02



Bilans Zakumulowane przychody z lokat netto 0,02



Bilans Kapitał i zakumulowany wynik 108,38



Rachunek wyników Przychody z lokat 0,02



Rachunek wyników Przychody odsetkowe 0,02



Rachunek wyników Przychody z lokat netto 0,02



Rachunek wyników Wynik z operacji 0,02



Zestawienie zmian w aktywach Zmiana wartości aktywów netto 108,38



Zestawienie zmian w aktywach Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) 0,02



Zestawienie zmian w aktywach a) przychody z lokat netto 0,02



Zestawienie zmian w aktywach



Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym 



(razem) 108,36



Zestawienie zmian w aktywach a) zmiana wpłaconego 108,36



TABELA LOKAT



Bilans 



Rachunek wyników



Zestawienie zmian w aktywach
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Zestawienie zmian w aktywach



Łączna zmiana aktywów netto w okresie 



sprawozdawczym 108,38



Zestawienie zmian w aktywach



Wartość aktywów netto na koniec okresu 



sprawozdawczego 108,38



Zestawienie zmian w aktywach



Średnia wartość aktywów netto w okresie 



sprawozdawczym 86,68



Nota 4. II Średni poziom środków pieniężnych 30,07



Nota 4. II Średni poziom środków pieniężnych w PLN 30,07



Nota 5. I Aktywa obciążone ryzykiem stopy procentowej 108,38



Nota 5. I



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 



obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej 



wynikającym ze stopy procentowej 108,38



Nota 5. II 



Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym inne niż 



należności wykazane w bilansie 108,38



Nota 5. II Depozyty 108,38



Nota 9 Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 108,38



Nota 9



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w 



PLN 108,38



Noty objaśniające



 



 



Nie występują inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny 



sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu i ich 



zmian. 



 



Warszawa, 16 kwietnia 2020 roku 



 



Podpisy osób reprezentujących Fundusz: 



 



 



 



 



 



 



           Ewa Małyszko         Piotr Kuba                                     Tomasz Orlik 



Prezes Zarządu PFR TFI S.A     Członek Zarządu PFR TFI S.A.      Członek Zarządu PFR TFI S.A 
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DEPARTAMENT POWIERNICTWA 
PKO Bank Polski S.A. 
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 
t: +48 22 521 97 52 
f: +48 22 521 45 40 
      
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Oświadczenie Depozytariusza 
 


 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypełniając obowiązki 
depozytariusza na rzecz PFR PPK SFIO z wydzielonymi Subfunduszami: PFR PPK 2025, 
PFR PPK 2030, PFR PPK 2035, PFR PPK 2040, PFR PPK 2045, PFR PPK 2050, PFR PPK 
2055, PFR PPK 2060, potwierdza zgodność danych dotyczących stanów aktywów 
funduszu, w tym w szczególności zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach 
papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających, zawartych w 
sprawozdaniu finansowym Funduszu sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 r. ze 
stanem faktycznym. 


 
 
W imieniu PKO BP S.A.: 
 
 
 
 
        Sławomir Michalski      Marcin Kilanowicz 
____________________________                                           ______________________________ 


      
P.O. Dyrektora       Kierownik Zespołu  


    Departamentu Powiernictwa         Wyceny Aktywów Funduszu 
(dokument podpisano podpisem cyfrowym)    (dokument podpisano podpisem cyfrowym) 
 


Warszawa, 16 kwietnia 2020 r.
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 



FINANSOWEGO   



 



 



Dla Uczestników oraz Rady Nadzorczej PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 



 



Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego  



Opinia   



Przeprowadziliśmy badanie załączonego jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Subfunduszu PFR 



PPK 2045 („Subfundusz”), wydzielonego w ramach PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 



(„Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, na które 



składają się:  



 zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące lokaty w wysokości 0 tysięcy 



złotych, 



 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje sumę aktywów netto w wysokości 0 



tysięcy złotych, 



 rachunek wyniku z operacji za okres od 18 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący 



dodatni wynik z operacji w kwocie 0 tysięcy złotych,  



 zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 18 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku 



wykazujące zwiększenie aktywów netto o kwotę 0 tysięcy złotych, 



 noty objaśniające i informacja dodatkowa („jednostkowe sprawozdanie finansowe”). 



 



Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe:  



 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2019 



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 (Dz.U. z 2019 roku, poz. 351, z 



późniejszymi zmianami – „ustawa o rachunkowości”) i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra 



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



inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249, poz. 1859  – „Rozporządzenie”) oraz zgodnie z przyjętymi 



zasadami (polityką) rachunkowości,  



 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Fundusz przepisami prawa i postanowieniami statutu 



Funduszu,  



 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami 



rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.











Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 
Subfundusz PFR PPK 2045, wydzielonego w ramach PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty  
sporządzonego za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 
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Podstawa opinii 



Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 



Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 



3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów badania oraz innych 



dokumentów, z późniejszymi zmianami („KSB”)  oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych 



rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1421, z późniejszymi 



zmianami – „ustawa o biegłych rewidentach”). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została 



dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie 



jednostkowego sprawozdania finansowego. 



Jesteśmy niezależni od Funduszu zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej 



Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz 



z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. 



Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie 



przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Funduszu 



zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach. 



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



naszej opinii. 



 



Objaśnienie ze zwróceniem uwagi – sprawy ujawnione w informacji dodatkowej 



Zwracamy uwagę na punkt 6 informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania finansowego, w którym 



wskazano, że informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych zgodnie 



z §32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249, poz. 1859). Z uwagi na niewielkie aktywa 



Subfunduszu w tabeli ujawnionej w punkcie 6 informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania 



finansowego przedstawiono informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 



majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu, wyrażone w złotych.  



Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy. 



 



Odpowiedzialność Zarządu PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz członków Rady Nadzorczej 



Towarzystwa za jednostkowe sprawozdanie finansowe  



Zarząd PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) zarządzający Subfunduszem 



i reprezentujący Subfundusz jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych 



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



sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu zgodnie z przepisami ustawy o 



rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi 



przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości 



i statutem Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Towarzystwo uznaje za niezbędną aby umożliwić 



sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 



spowodowanego oszustwem lub błędem. 



Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Funduszu 



i Subfunduszu do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z 



kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z 
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wyjątkiem sytuacji, kiedy istnieje zamiar likwidacji Funduszu lub Subfunduszu albo zaniechania prowadzenia 



działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 



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



jednostkowe sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości i 



Rozporządzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu 



sprawozdawczości finansowej Funduszu. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 



Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy jednostkowe 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 jednostkowego sprawozdania finansowego. 



Zgodnie z KSB 320 par. 5 koncepcja istotności jest stosowana przez biegłego rewidenta zarówno przy 



planowaniu i przeprowadzaniu badania, jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania 



zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na jednostkowe sprawozdania 



finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i 



stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania, w tym stwierdzenia dotyczące innych wymogów prawa i 



regulacji, są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego 



zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta. 



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 jednostkowego sprawozdania finansowego 



spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 



odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby 



stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z 



oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, 



fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej, 



 uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur 



badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat 



skuteczności kontroli wewnętrznej Funduszu, 



 oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków 



księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa, 



 wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 



kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 



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



w znaczącą wątpliwość zdolność Funduszu lub Subfunduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli 



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



naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w jednostkowym 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 lub Subfundusz 



zaprzestanie kontynuacji działalności, 
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 oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego, w tym 



ujawnienia, oraz czy jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje 



i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.  



 



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



przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach 



kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 



 



Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności  



Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku 



(„Sprawozdanie z działalności”), załączone do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu. 



 



Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami 



prawa.  



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



Sprawozdanie z działalności Funduszu spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta 



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



z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem 



z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub 



naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na 



podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy 



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



z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności 



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



finansowym. 



 



Opinia o sprawozdaniu z działalności  



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



do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu:  



 zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości,  



 jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 



Ponadto, w świetle wiedzy o Funduszu i Subfunduszu oraz ich otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania 



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



 



 



 











Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 
Subfundusz PFR PPK 2045, wydzielonego w ramach PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty  
sporządzonego za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 
 



 Strona 5 z 5  
 



Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji  



Opinia na temat Listu Towarzystwa skierowanego do Uczestników Subfunduszu 



Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za sporządzenie Listu 



Towarzystwa zgodnie z przepisami prawa. 



Nasza opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie obejmuje Listu Towarzystwa 



skierowanego do Uczestników Subfunduszu („List Towarzystwa”), załączonego do połączonego sprawozdania 



finansowego Funduszu . Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem jednostkowego 



sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią Listu Towarzystwa i wskazanie, czy informacje w nim 



zawarte uwzględniają postanowienia par. 37 Rozporządzenia i czy są one zgodne z informacjami zawartymi 



w załączonym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.   



Naszym zdaniem informacje zawarte w Liście Towarzystwa uwzględniają postanowienia par. 37 



Rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym jednostkowym sprawozdaniu 



finansowym.  



 



Oświadczenie Depozytariusza 



Do połączonego sprawozdania finansowego dołączono oświadczenie Depozytariusza potwierdzające 



zgodność danych dotyczących stanów aktywów Subfunduszu, w tym zapisanych na rachunkach pieniężnych i 



rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających przedstawionych w jednostkowym 



sprawozdaniu finansowym Subfunduszu, ze stanem faktycznym, zgodnie z par. 37 Rozporządzenia. 



 



Informacje, o których mowa w art. 222b ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 



funduszami inwestycyjnymi 



Do połączonego sprawozdania finansowego dołączono informacje, o których mowa w art. 222b ustawy z dnia 



27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 



(Dz. U. z 2020 roku, poz. 95). Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje powyższych 



informacji. 



 



Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 



sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Michał Stola. 



 



Działający w imieniu Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich pod 



numerem 244 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe: 



 



 



 



Michał Stola 



Biegły Rewident, nr w rejestrze 13164 



Warszawa, dnia 17 kwietnia 2020 roku 








						2020-04-17T13:07:40+0200


			Michał Paweł Stola
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Warszawa, 16 kwietnia 2020 roku 



 



 



 



OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 



 



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U z 2019 r poz. 



351) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych 



zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. nr 249, poz. 1859 z 2007 roku) Zarząd PFR 



Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia jednostkowe sprawozdanie finansowe 



PFR PPK SFIO 2045 wydzielonego w ramach PFR PPK Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które obejmuje:  



 



1. Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące lokaty 



w wysokości 0 tys. złotych,  



2. Bilans funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący aktywa netto 



w wysokości 0 tys. złotych,  



3. Rachunek wyniku z operacji za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 



wykazujący dodatni wynik z operacji w wysokości 0 tys. złotych,  



4. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 



roku wykazujące zwiększenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości  



0 tys. złotych,  



5. Noty objaśniające,  



6. Informację dodatkową.  



 



Wedle najlepszej wiedzy Zarządu PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. sprawozdanie 



finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedla 



w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz osiągnięty wynik 



z operacji Funduszu.  



 



Podmiot, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Funduszu na 31 grudnia 2019 



roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący 



badania sprawozdania finansowego Funduszu spełnili warunki konieczne do wydania bezstronnej 



i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. 



 



 



 



 



Ewa Małyszko         Piotr Kuba                                      Tomasz Orlik 



Prezes Zarządu PFR TFI S.A.   Członek Zarządu PFR TFI S.A.       Członek Zarządu PFR TFI S.A. 
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ZESTAWIENIE LOKAT 



 



Zostały zaprezentowane tylko te tabele, które dotyczą rodzajów lokat posiadanych przez Subfundusz 



na dzień bilansowy. Zestawienie lokat należy analizować łącznie z notami objaśniającymi 



i informacją dodatkową, które stanowią integralną część prezentowanego sprawozdania. 



 



TABELA GŁÓWNA 



 



Wartość według ceny 



nabycia w tys. zł



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach ogółem



Akcje 0 0 0,00



Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00



Prawa do akcji 0 0 0,00



Prawa poboru 0 0 0,00



Kwity depozytowe 0 0 0,00



Listy zastawne 0 0 0,00



Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00



Instrumenty pochodne 0 0 0,00



Udziały w spółkach z ograniczoną 



odpowiedzialnością
0 0 0,00



Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00



Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00



Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 



wspólnego inwestowania mające siedzibę za 



granicą



0 0 0,00



Wierzytelności 0 0 0,00



Weksle 0 0 0,00



Depozyty 0 0 100,00



Waluty 0 0 0,00



Nieruchomości 0 0 0,00



Statki morskie 0 0 0,00



Inne 0 0 0,00



Razem 0 0 100,00



31.12.2019



SKŁADNIKI LOKAT
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



 



DEPOZYTY
Nazwa 



banku



Kraj siedziby 



banku
Waluta



Warunki 



oprocentowania



Wartość wg ceny 



nabycia w danej 



walucie w tys.



Wartość według 



ceny nabycia w 



tys. zł



Wartość wg wyceny 



na dzień bilansowy 



w danej walucie w 



tys.



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach 



ogółem



0 0 0,00



LO27122019N001 27.12.2019 - 



07.01.2020 Lokata terminowa
PKO BP S.A. Polska PLN Stałe 1,00% 0 0 0 0 100,00



0 0 0,00



0 0 0,00



I. W walutach państw należących do OECD



II. W walutach państw nienależących do OECD



Razem  
 



 



TABELE DODATKOWE 



 



SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH 



MOWA W ART. 107 USTAWY



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach ogółem



LO27122019N001 27.12.2019 - 07.01.2020 Lokata terminowa 0 100,00  
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BILANS 



 



BILANS 31.12.2019



I. Aktywa 0



1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0



2. Należności 0



3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0



4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0



- dłużne papiery wartościowe 0



5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0



- dłużne papiery wartościowe 0



6. Nieruchomości 0



7. Pozostałe aktywa 0



II. Zobowiązania 0



III. Aktywa netto (I-II) 0



IV. Kapitał subfunduszu 0



1. Kapitał wpłacony 0



2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0



V. Dochody zatrzymane 0



1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 0



2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0



VII. Kapitał subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 0



Liczba jednostek uczestnictwa 1,5692



Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,03   
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 



 



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 18.04.2019 - 31.12.2019



I. Przychody z lokat 0



1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0



2. Przychody odsetkowe 0



3. Dodatnie saldo różnic kursowych 0



4. Pozostałe 0



II. Koszty subfunduszu 0



1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 0



2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0



3. Opłaty dla depozytariusza 0



4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów subfunduszu 0



5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0



6. Usługi w zakresie rachunkowości 0



7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu 0



8. Usługi prawne 0



9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0



10. Koszty odsetkowe 0



11. Ujemne saldo różnic kursowych 0



12. Pozostałe 0



III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0



IV. Koszty subfunduszu netto (II-III) 0



V. Przychody z lokat netto (I-IV) 0



VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0



- z tytułu różnic kursowych 0



2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 0



- z tytułu różnic kursowych 0



VII. Wynik z operacji 0



Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa 0,03  
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 



 



 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 18.04.2019 - 31.12.2019



I. Zmiana wartości aktywów netto 0



1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0



2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 0



a) przychody z lokat netto 0



b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0



c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 0



4. Dystrybucja dochodów (przychodów) subfunduszu (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), w tym: 0



a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek 



uczestnictwa)
0



b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych 



jednostek uczestnictwa)
0



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 0



7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 0



8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym* 0



II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 1,5692



1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 1,5692



a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1,5692



b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,0000



c) saldo zmian 1,5692



2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności subfunduszu, w 



tym:
1,5692



a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1,5692



b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,0000



c) saldo zmian 1,5692



3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0,0000



III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,03



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



sprawozdawczego
0,00



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



sprawozdawczego
100,03



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



sprawozdawczym**
0,68
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4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 100,00



- data wyceny 2019-12-16



5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 100,02



- data wyceny 2019-12-30



6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w 



okresie sprawozdawczym
100,02



- data wyceny 2019-12-30



IV. Procentowy udział kosztów subfunduszu w średniej wartości aktywów netto (w skali 



roku), w tym:
0



1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0



2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0



3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0



4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów 0



5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0



6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu 0  
 



*Średnia wartość aktywów netto została obliczona jako średnia arytmetyczna z wartości aktywów netto na dni 



wyceny oficjalnej Subfunduszu 



 



**Procentowa zmiana wartości jednostki uczestnictwa została zaprezentowana w stosunku rocznym
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE  



 



NOTA 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 



 



I. Opis przyjętych zasad rachunkowości   



Sprawozdanie finansowe PFR PPK SFIO obejmujące okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 



2019 roku sporządzone zostało na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku 



o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 



24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 



nr 249, poz. 1859 z 2007 roku).  



 



Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 



1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 



2. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 



w języku polskim i w walucie polskiej. 



3. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się odrębnie od sprawozdania finansowego 



Towarzystwa. 



4. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się jako roczne sprawozdanie finansowe, 



obejmujące dane dotyczące poprzedniego i bieżącego roku obrotowego oraz jako półroczne 



sprawozdanie finansowe obejmujące dane za pierwsze półrocze bieżącego roku obrotowego 



oraz dane porównywalne. 



5. Sprawozdanie finansowe Funduszu składa się z: 



1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 



2) zestawienia lokat, 



3) bilansu, 



4) rachunku wyniku z operacji, 



5) zestawienia zmian w aktywach netto, 



6) not objaśniających, 



7) informacji dodatkowej. 



 



6. Do rocznego sprawozdania finansowego Funduszu dołącza się: 



1) list Towarzystwa, skierowany do uczestników Funduszu omawiający w sposób zwięzły 



wyniki działania Funduszu w okresie sprawozdawczym, 



2) oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów Funduszu, 



w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach 



papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu 



finansowym, ze stanem faktycznym, 



3) sprawozdanie biegłego rewidenta z badania. 



7. Półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy  
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od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.  



8. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 



9. Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu podlega przeglądowi przez biegłego rewidenta. 



10. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta  



oraz odpisem uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa o zatwierdzeniu 



sprawozdania finansowego podlega ogłoszeniu, o którym mowa w art. 70 Ustawy  



o Rachunkowości. 



11. Złożenie do ogłoszenia oraz do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz do Sądu 



Rejestrowego rocznego sprawozdania finansowego Funduszu następuje niezwłocznie po jego 



zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później jednak niż w terminie czterech miesięcy 



od zakończenia roku obrotowego.  



 



Ujmowanie oraz wycena aktywów i pasywów Funduszu 



1. Do wyceny aktywów Funduszu stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 



o rachunkowości (Dz.U z 2019 r. poz. 351) (dalej: „Ustawa o Rachunkowości”) oraz przepisy 



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



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859 z 2007 roku) oraz wszelkie 



zmiany tych przepisów. 



2. Dniem Wyceny jest zgodnie ze Statutem dzień, w którym wycenia się aktywa Funduszu, ustala 



się Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartości Aktywów Netto Subfunduszy oraz ustala się 



Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszy. Dniem tym jest każdy 



dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 



S.A.  



3. W każdym Dniu Wyceny Fundusz wycenia aktywa Funduszu oraz ustala: 



1) zobowiązania Funduszu, 



2) wartość Aktywów Netto Funduszu przypadających na Jednostkę Uczestnictwa. 



4. Aktywami Funduszu są w szczególności: 



1) mienie Funduszu obejmujące również środki z tytułu wpłat na kapitał Funduszu, 



2) należności, o ile spełniają definicję aktywów z Ustawy o Rachunkowości, 



3) prawa nabyte oraz pożytki z tych praw. 



5. Wartość Aktywów Funduszu, Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto 



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 wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składników lokat Funduszu  



z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.  



6. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny ustala się pomniejszając Wartość 



Aktywów Funduszu o jego zobowiązania. 



7. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane są w sposób następujący:  
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1) Wartość godziwą składników lokat Funduszu wyznacza się w oparciu o ostatni dostępny  



w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku w Dniu Wyceny 



danego składnika lokat z aktywnego rynku, 



a) w przypadku gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu  



w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia  



— innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni 



dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny; 



b) jeżeli w Dniu Wyceny na aktywnym rynku organizowana jest sesja fixingowa, 



to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu fixingowego, 



2) Jeżeli w momencie dokonywania wyceny aktywny rynek, na podstawie którego wyceniany 



jest dany składnik lokat, nie prowadzi obrotu, wówczas wyceny danego składnika lokat 



dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny kurs zamknięcia ustalony na tym aktywnym 



rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej ustalonej przez aktywny rynek 



wartości stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej 



określonych w punkcie 23.  



3) Jeżeli ostatni dostępny kurs został wyznaczony w oparciu o znacząco niski wolumen 



obrotów na danym składniku lokat albo na danym składniku lokat nie zawarto żadnej 



transakcji lub kurs ten pochodzi z dnia wcześniejszego niż ostatni dzień obrotu danym 



składnikiem na danym aktywnym rynku, wówczas wycenę danego składnika lokat 



dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony 



przez aktywny rynek, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej określonych w punkcie 



23 oraz z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Subfunduszu jest dokonywana 



po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia  



– innej ustalonej przez aktywny rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni 



dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń 



mających wpływ na ten kurs albo wartość. 



 



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



aktywnym rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. 
 



9. Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego, o którym mowa w punkcie 8, jest wolumen 



obrotu na danym składniku lokat w poprzednim miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem 



punktu 10. W przypadku braku możliwości obiektywnego, wiarygodnego ustalenia wielkości 



wolumenu obrotu w poprzednim miesiącu kalendarzowym Fundusz stosuje możliwe 



do zastosowania kryterium:  



1) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat w poprzednim miesiącu 



kalendarzowym, lub 



2) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, lub 



3) kolejność wprowadzenia do obrotu na danym rynku, lub 



4) możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku. 



 



10. Dla polskich obligacji skarbowych w przypadku braku codziennego obrotu na aktywnych 



rynkach, za rynek główny przyjmuje się Treasury BondSpot Poland, ze względu na hurtowy 



charakter rynku. 
 



11. Wyboru rynku głównego, o którym mowa w punkcie 8, dokonuje się na koniec każdego 



kolejnego miesiąca kalendarzowego  
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12. Ostatnie dostępne kursy składników lokat notowanych na aktywnym rynku w dniu 



dokonywania wyceny Subfundusz określa o godzinie 23:30. Wybór godziny 23:30 jest 



uzasadniony następującymi okolicznościami: 
 



1) godzina 23:30 jest godziną, o której na polskim rynku międzybankowym na podstawie 



kwotowań największych banków ustalone zostały już stawki oprocentowania depozytów 



międzybankowych WIBOR i WIBID,  



2) o godzinie 23:30 w przypadku polskich i europejskich rynków giełdowych dostępne są kursy 



zamknięcia,  



3) o godzinie 23:30, w przypadku rynków północnoamerykańskich, południowoamerykańskich 



i azjatyckich w większości przypadków dostępne są kursy zamknięcia. 
 



13. Zgodnie z postanowieniami powyższych ustępów będą wyceniane następujące lokaty 



Subfunduszu, notowane na aktywnym rynku:  
 



1) akcje,  



2) warranty subskrypcyjne, 



3) prawa do akcji, 



4) prawa poboru, 



5) kwity depozytowe, 



6) listy zastawne, 



7) dłużne papiery wartościowe, 



8) instrumenty pochodne, 



9) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje 



wspólnego inwestowania, 



10) inne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu.   



 



14. Wartość składników lokat Funduszu nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się,  



z zastrzeżeniem pkt 17, w następujący sposób:  
 



1) dłużnych papierów wartościowych – w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej przy 



zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących  



z tytułu utraty wartości, począwszy od dnia rozliczenia umowy kupna, 



2) akcji: 



a) w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których można wskazać   



emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane  



na aktywnym rynku – przy wykorzystaniu modeli wskaźnikowych odnoszących cenę 



akcji do poszczególnych, wybranych parametrów finansowych działalności emitenta 



(cena/zysk, cena/wartość księgowa itp.) na podstawie ceny ogłaszanej na aktywnym 



rynku dla akcji emitentów notowanych na aktywnym rynku, 



  



b)  przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których nie można wskazać 



emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane  



na aktywnym rynku – przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów 



pieniężnych przy uwzględnieniu stopy dyskontowej uwzględniającej stopę wolną 



od ryzyka oraz premię za ryzyko związane z działalnością danego emitenta. Wartość 



godziwa wynikająca z analizy finansowej będzie podlegała na bieżąco korekcie  



w każdym przypadku, w którym Subfundusz otrzyma informację dotyczącą istotnych 



zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość godziwą wycenianych akcji, 
  



c) inne techniki wyceny, jeżeli w ocenie Towarzystwa technika ta będzie zapewniać 



bardziej wiarygodne oszacowanie wartości godziwej 
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3) dłużnych papierów wartościowych zawierających wbudowane instrumenty pochodne 



w sposób: 



 



a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściśle powiązane  



z wycenianym papierem dłużnym, wartość tego papieru dłużnego będzie wyznaczana 



przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego papieru dłużnego modelu wyceny; 



zastosowany model wyceny w zależności od charakterystyki wbudowanego 



Instrumentu Pochodnego będzie uwzględniać w swojej konstrukcji modele wyceny 



poszczególnych wbudowanych instrumentów pochodnych, 



 



b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane  



z wycenianym papierem dłużnym, wówczas wartość wycenianego papieru dłużnego 



będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego (bez wbudowanych 



instrumentów pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu efektywnej stopy 



procentowej oraz wartości wbudowanych instrumentów pochodnych wyznaczonych  



w oparciu o modele właściwe dla poszczególnych instrumentów pochodnych. 
 



4) warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji – w oparciu o modele wyceny tych lokat  



przy zastosowaniu parametrów pobranych z aktywnego rynku, przy czym w przypadku, 



gdy akcje emitenta nie są notowane na aktywnym rynku, cena akcji zastosowana do modelu 



zostanie wyznaczona zgodnie z postanowieniem pkt 2) powyżej, 
 



5) praw poboru – na podstawie modelu teoretycznej wartości prawa poboru, który ustala się  



w następujący sposób: 
𝑎 − 𝑏



1 +  
𝑛
𝑚



 



gdzie:  



a – ostatni kurs akcji "z prawem poboru" 



b - cena emisyjna akcji nowej emisji  



n - liczba akcji "z prawem poboru" 



m – liczba akcji nowej emisji 
 



6) kwitów depozytowych – na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny 



papieru wartościowego, w związku z którym został wyemitowany kwit depozytowy  
 



7) instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych,  



w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu lokaty, gdzie 



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



a) w przypadku kontraktów na kurs, cenę lub wartość papierów wartościowych  



lub Instrumentów Rynku Pieniężnego – model zdyskontowanych przepływów pieniężnych  



b) przypadku opcji – model Blacka-Scholesa lub inne powszechnie uznane metody 



estymacji, 



c) w przypadku transakcji terminowych (forward), transakcji wymiany walut (currency 



swap) oraz transakcji wymiany płatności odsetkowych (interest rate swap) – model 



zdyskontowanych przepływów pieniężnych.  



W przypadku, gdy ze względu na charakter instrumentu pochodnego 



lub niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego nie będzie możliwe zastosowanie 



żadnego z powyższych modeli, instrument pochodny lub niewystandaryzowany instrument 



pochodny będzie wyceniany przy pomocy innej powszechnie uznanej metody estymacji 



wartości godziwej, w tym w szczególności zgodnie z kwotowaniem jego wartości podanym 



przez serwis Bloomberg, 











                                                                  Subfundusz PFR PPK SFIO 2045 
 
 



 
 



14 
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa 



t: +48 22 341 70 00 



e: sekretariat@pfrtfi.pl 



www.pfrtfi.pl 



PFR TFI S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 



przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 



pod numerem KRS 0000486060, NIP: 1070027625 



Kapitał zakładowy 48.000.000 złotych, wpłacony w całości. 



 



 



 



8) jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych 



przez fundusze zagraniczne oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje 



wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – w oparciu o ostatnio ogłoszoną 



wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikatu inwestycyjnego lub tytułu 



uczestnictwa z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały 



miejsce po dniu ogłoszenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat 



inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa, 
 



9) depozytów – w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych 



odsetek, przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej 



stopy procentowej. Wszystkie depozyty bankowe nie są prezentowane w środkach 



pieniężnych, tylko w tabeli głównej, 



 



10) wierzytelności pieniężnych oraz innych składników lokat niż określone powyżej – według 



wiarygodnie określonej wartości godziwej, o której mowa w punkcie 23.  



 



15. W przypadku przeszacowania składnika lokat Subfunduszu dotychczas wycenianego  



w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca 



z ksiąg rachunkowych Subfunduszu stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną 



skorygowaną cenę nabycia.  



 



16. Modele wyceny składników nienotowanych na aktywnym rynku, będą stosowane w sposób 



ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu finansowym 



Funduszu przez dwa kolejne lata. Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu 



podlegają uzgodnieniu z depozytariuszem. 



 



17. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych wycenia się według zasad 



przyjętych dla tych papierów wartościowych. Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych 



mogą być wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, których nabycie 



jest dopuszczalne przez Fundusz. 
 



18. 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.  
 



19. 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.  
 



20. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu 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. 



 



21. Aktywa oraz zobowiązania Subfunduszu, o których mowa w punkcie 14, wykazuje się 



w złotych,  



po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty 



przez Narodowy Bank Polski. 
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22. Wartość aktywów Subfunduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których 



Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do średniego kursu NBP z dnia 



wyceny waluty USD, a jeżeli nie jest to możliwe – do waluty EUR.  
 



23. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość wyznaczoną poprzez:  



 



1) oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę 



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



przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem, 



2) zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego  



modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku, 



3) oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, 



4) oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek,  



na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie 



składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 



 



5) Modele i metody wyceny składników lokat funduszu, o których mowa w punkcie 14, podlegają 



uzgodnieniu z depozytariuszem. 



 



24. W przypadku składników lokat notowanych na aktywnym rynku za powszechnie uznane 



metody estymacji uznaje się w szczególności: 



a) W przypadku instrumentów udziałowych począwszy od 15-go dnia bez obrotu na GPW lub 



20-go dnia bez obrotu na New Connect - średnią arytmetyczną z najlepszych ofert kupna  



i sprzedaży, pod warunkiem, że różnica między najlepszą ofertą kupna a najlepszą ofertą 



sprzedaży jest nie większa niż 5% ostatniego kursu zamknięcia (a w przypadku braku kursu 



zamknięcia — innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik),  



przy czym opieranie się tylko na ofercie kupna lub tylko na ofercie sprzedaży jest 



niedopuszczalne. Jeżeli w ciągu następnych 90-tu Dni Wyceny na danym papierze nie 



odnotowano obrotu, przystępuje się do szacowania wartości godziwej na podstawie 



pozostałych metod określonych w pkt. 23. 



b) W przypadku instrumentów dłużnych począwszy od 30-dnia bez obrotu - średnią 



arytmetyczną z najlepszych ofert kupna i sprzedaży, pod warunkiem, że różnica między 



najlepszą ofertą kupna a najlepszą ofertą sprzedaży jest nie większa niż 2% ostatniego kursu 



zamknięcia (a w przypadku braku kursu zamknięcia — innej, ustalonej przez rynek wartości 



stanowiącej jego odpowiednik), przy czym opieranie się tylko na ofercie kupna lub tylko 



na ofercie sprzedaży jest niedopuszczalne. Jeżeli w ciągu następnych 90-tu Dni Wyceny  



na danym papierze nie odnotowano obrotu, przystępuje się do szacowania wartości 



godziwej na podstawie pozostałych metod określonych w pkt. 24 lit. c. Jeżeli zastosowanie 



pkt. 24 lit c nie jest możliwe, przystępuje się do szacowania wartości godziwej na podstawie 



pozostałych metod określonych w pkt. 23. 



c) W przypadku dłużnych papierów wartościowych, w tym listów zastawnych, za wartość 



godziwą przyjmuje się wartość oszacowaną przez serwis Bloomberg (wartość publikowana 



jako Bloomberg Generic). 



 



II. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 



W okresie sprawozdawczym PFR PPK SFIO nie dokonał zmian w stosowanych zasadach 



rachunkowości. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za pierwszy okres 



sprawozdawczy Subfunduszu. 
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NOTA 2 NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 



 



NOTA-2 NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 31.12.2019



Z tytułu zbytych lokat 0



Z tytułu instrumentów pochodnych 0



Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 0



Z tytułu dywidendy 0



Z tytułu odsetek 0



Z tytułu udzielonych pożyczek, w podziale na podmioty 



udzielające pożyczek
0



Pozostałe 0



Razem 0  
 



NOTA 3 ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 



 



NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 31.12.2019



Z tytułu nabytych aktywów 0,00



Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się subfunduszu do odkupu 0,00



Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00



Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa 0,00



Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 0,00



Z tytułu wypłaty dochodów subfunduszu 0,00



Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00



Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00



Z tytułu rezerw 0,00



Pozostałe zobowiązania 0,00



Razem 0,00  
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NOTA 4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 



 



Wartość na dzień 



bilansowy w danej 



walucie w tys.



Wartość na dzień 



bilansowy w walucie 



sprawozdania 



finansowego w tys.



I. Banki: 0 0



31.12.2019



I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta



 
 



 



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: 0



PLN 0 0



18.04.2019 - 31.12.2019



II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH 



W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
Waluta



 
 



 



Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 



 



Nie dotyczy 
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NOTA 5 RYZYKA 



 



TABELA I



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



aktywach



I. Aktywa obciążone ryzykiem stopy procentowej: 0 100,00%



1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany 



wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej, w tym:
0 0,00%



- instrumenty o stałym oprocentowaniu i zerokuponowe 0 0,00%



2. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany 



wysokości przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
0 0,00%



3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany 



wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej
0 100,00%



4. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany 



wysokości przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
0 0,00%



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



zobowiązaniach



II. Zobowiązania obciążone ryzykiem stopy procentowej 0 0,00%



31.12.2019
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TABELA II



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



aktywach



I. Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym inne niż należności wykazane w bilansie 0 100,00%



II. Koncentracja ryzyka kredytowego w kategoriach lokat:
Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



ogólnej sumie



Papiery Skarbu Państwa, w tym: 0 0,00%



    - Polska 0 0,00%



Papiery komercyjne 0 0,00%



Listy zastawne 0 0,00%



Instrumenty pochodne 0 0,00%



Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0,00%



Depozyty 0 100,00%



31.12.2019



 
 



 



TABELA III



I. Aktywa obciążone ryzykiem walutowym



Papiery udziałowe Instrument Instrumenty pochodne Tytuły 



II. Zobowiązania obciążone ryzykiem walutowym 0 0,00%



Koncentracja ryzyka walutowego w kategoriach lokat:



Wartość bilansowa w tys. zł Udział procentowy w 



0 0,00%



Udział procentowy w ogólnej sumie



31.12.2019



Wartość bilansowa w tys. zł Udział procentowy w aktywach
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NOTA 6 INSTRUMENTY POCHODNE 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 8 KREDYTY I POŻYCZKI 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE 



 



I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU 



Wartość na dzień 



bilansowy w danej 



walucie w tys.



Wartość na dzień 



bilansowy w tys. zł



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0



PLN 0 0



Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0



Należności 0 0



Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0



Zobowiązania 0 0



31.12.2019



Pozycja bilansowa



 
 



 



II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU 



Nie dotyczy.  
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NOTA 10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 



Nie dotyczy. 



 



 



NOTA 11 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 



Nie dotyczy. 



 



 



NOTA 12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 



Subfundusz rozpoczął działalność w 2019 r., w związku z tym brak jest danych porównawczych za poprzednie lata 



obrotowe. 



 



NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 31.12.2019



I. Wartość aktywów netto w tys. zł 0



II. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,03



III. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa



kategoria A 100,03  
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INFORMACJA DODATKOWA 



 



1) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, 



UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES 



SPRAWOZDAWCZY 



 



Zaprezentowane sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem sporządzonym dla Subfunduszu  



i w związku z tym nie występują takie zdarzenia. 



 



2) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 



BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 



 



Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 



(koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego 



negatywny wpływ objął wiele krajów. Zarząd Towarzystwa ściśle monitoruje sytuację i szuka sposobów 



na zminimalizowanie wpływu na Fundusz i Subfundusze, jednak wydaje się, że zawirowania 



na światowych rynkach finansowych i kapitałowych mogą w istotnie negatywny sposób wpłynąć 



na wycenę jednostek uczestnictwa Funduszu w przyszłości. Towarzystwo uważa taką sytuację 



za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie 



po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Ponieważ sytuacja wciąż się rozwija, Zarząd 



Towarzystwa uważa, że nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych szacunków ilościowych 



potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na Fundusz. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony 



w wycenie aktywów i zobowiązań Funduszu w 2020 roku. 



 



Po dniu bilansowym w istotny sposób wzrosły aktywa netto Subfunduszu.  W głównej mierze było 



to spowodowane otrzymanymi wpłatami od uczestników. Wartość aktywów netto na dzień 25 marca 



2020 r. wyniosła 334 tys. zł. 



Po dniu bilansowym nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia nieuwzględnione w prezentowanym 



sprawozdaniu Subfunduszu. 



 



3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI 



W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH 



FINANSOWYCH A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI I OPUBLIKOWANYMI 



SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI 



Nie dotyczy, w szczególności zaprezentowane sprawozdanie finansowe jest pierwszym sprawozdaniem 



finansowym sporządzonym dla Subfunduszu. 



 



4) DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ 



WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ 



MAJATKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ 



FUNDUSZU. 
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a) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach 



wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Subfunduszu. 



b) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu wyceny 



aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Subfunduszu. 



c) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych 



przez Subfundusz. 



d) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły błędy podstawowe. 



 



5) NIEPEWNOŚĆ, CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI 



 



Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 



Fundusz i Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tzn. przez okres nie krótszy niż 



12 miesięcy od dnia bilansowego. Zdaniem Zarządu PFR TFI S.A. nie występują okoliczności 



wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Funduszu i Subfunduszu. Na dzień 



sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu, określone 



przepisami o funduszach inwestycyjnych. Prezentowane sprawozdanie nie zawiera związanych z tą 



kwestią korekt. 



 



6) INNE INFORMACJE NIŻ WSKAZANE W SPRAWOZDANIU, KTÓRE MOGŁYBY 



W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, 



WYNIKU Z OPERACJI FUNDUSZU I ICH ZMIAN 



Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych zgodnie  



z §32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859). Z uwagi na niewielkie aktywa 



Subfunduszu w poniższej tabeli przedstawiamy informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć 



na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu, wyrażone w złotych. 
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CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA POZYCJA W TABELI WARTOŚĆ W PLN



Tabela główna Depozyty 156,96



Tabela główna Razem 156,96



Tabela uzupełniająca Depozyty



Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w danej 



walucie 156,96



Tabela uzupełniająca Depozyty Wartość według wyceny na dzień bilansowy 156,96



Tabela uzupełniająca Depozyty Razem 156,96



Składniki lokat nabyte od podmiotów, 



o których mowa w art. 107 Wartość według wyceny na dzień bilansowy 156,96



Bilans Aktywa 156,96



Bilans Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 156,96



Bilans Aktywa netto 156,96



Bilans Kapitał suma 156,92



Bilans Kapitał wpłacony 156,92



Bilans Dochody zatrzymane 0,04



Bilans Zakumulowane przychody z lokat netto 0,04



Bilans Kapitał i zakumulowany wynik 156,96



Rachunek wyników Przychody z lokat 0,04



Rachunek wyników Przychody odsetkowe 0,04



Rachunek wyników Przychody z lokat netto 0,04



Rachunek wyników Wynik z operacji 0,04



Zestawienie zmian w aktywach Zmiana wartości aktywów netto 156,96



Zestawienie zmian w aktywach Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) 0,04



Zestawienie zmian w aktywach a) przychody z lokat netto 0,04



Zestawienie zmian w aktywach



Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym 



(razem) 156,92



Zestawienie zmian w aktywach a) zmiana wpłaconego 156,92



TABELA LOKAT



Bilans 



Rachunek wyników



Zestawienie zmian w aktywach
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Zestawienie zmian w aktywach



Łączna zmiana aktywów netto w okresie 



sprawozdawczym 156,96



Zestawienie zmian w aktywach



Wartość aktywów netto na koniec okresu 



sprawozdawczego 156,96



Zestawienie zmian w aktywach



Średnia wartość aktywów netto w okresie 



sprawozdawczym 129,38



Nota 4. II Średni poziom środków pieniężnych 53,17



Nota 4. II Średni poziom środków pieniężnych w PLN 53,17



Nota 5. I Aktywa obciążone ryzykiem stopy procentowej 156,96



Nota 5. I



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 



obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej 



wynikającym ze stopy procentowej 156,96



Nota 5. II 



Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym inne niż 



należności wykazane w bilansie 156,96



Nota 5. II Depozyty 156,96



Nota 9 Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 156,96



Nota 9



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w 



PLN 156,96



Noty objaśniające



 



 



Nie występują inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny 



sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu i ich 



zmian. 



 



Warszawa, 16 kwietnia 2020 roku 



 



Podpisy osób reprezentujących Fundusz: 



 



 



 



 



 



 



           Ewa Małyszko           Piotr Kuba                                   Tomasz Orlik 



Prezes Zarządu PFR TFI S.A      Członek Zarządu PFR TFI S.A.     Członek Zarządu PFR TFI S.A 
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Warszawa, 16 kwietnia 2020 roku 


 


List Zarządu PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników 


PFR PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 


 


Szanowni Państwo,  


 


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz rozporządzeniem 


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


funduszy inwestycyjnych Zarząd PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia 


sprawozdanie finansowe PFR PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego wraz z rocznymi 


sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy wchodzącymi w jego skład, za okres 


od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 


 


Do sprawozdania finansowego funduszu dołączone zostało Sprawozdanie z działalności funduszu 


w okresie sprawozdawczym, Oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów 


aktywów funduszu ze stanem faktycznym oraz Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania 


sprawozdania finansowego funduszu. 


 


PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został zarejestrowany 18 kwietnia 2019 r.  


a działalność inwestycyjną rozpoczął w dniu 16 grudnia 2019 r. po zaksięgowaniu pierwszych wpłat 


uczestników. Fundusz działa na podstawie przepisów ustawy z 4 października 2018 r.  


o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych.  


Na dzień 31.12.2019 fundusz znajdował się w okresie dostosowawczym przewidzianym w ustawie 


o PPK dla funduszy na wczesnym etapie budowy portfela inwestycyjnego. 


 


Sytuacja gospodarcza w Polsce w ubiegłym roku pozostawała bardzo dobra, choć tempo wzrostu 


gospodarczego spowolniło do 4,1% w porównaniu z 5,1% rok wcześniej. Polska gospodarka zaczęła 


zwalniać w IV kwartale zeszłego roku, a pogorszenie dotknęło przede wszystkim konsumpcji 


krajowej i eksportu. Pomimo widocznego w drugiej połowie 2019 r. spowolnienia na świecie,  


a przede wszystkim w Niemczech, pod koniec roku nastąpiło przyśpieszenie inwestycji w Polsce. 


Rynek pracy w kraju pozostawał w dalszym ciągu silny, a stopa bezrobocia utrzymywała się  


na historycznie niskim poziomie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za grudzień 


2019 r. wyniosła ona 5,2%.  
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Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego zbiegło się z rosnącą w kraju inflacją. Silny popyt 


wewnętrzny spowodował, że dynamika CPI osiągnęła na koniec 2019 r. niewidziany od ponad 7 lat 


poziom 3,4%. W tym czasie inflacja bazowa urosła do 3,1% wspinając się na 15-letni szczyt. 


Najsilniej pod koniec roku rosły ceny usług oraz żywności. Mimo wzrostu inflacji Rada Polityki 


Pieniężnej zdecydowała się kontynuować swoją politykę pieniężną nie zmieniając poziomu stóp 


procentowych w kraju.  


Rok 2019 był udanym rokiem dla światowych indeksów akcji. Rynek amerykański, reprezentowany 


przez S&P 500 wzrósł w 2019 roku o ok. 31%, niemiecki DAX o 25%, a indeks ogólnoeuropejski 


EuroStoxx600 wzrósł o 28%. Powyższe zwroty zawierają dochody z dywidend.  


Na tym tle rynek polski zachowywał się istotnie słabiej. Indeks szerokiego rynku WIG zakończył 


rok niemal na niezmienionym poziomie, rosnąc o 0,25%. Na słabszym zachowaniu polskiego rynku 


zaważył segment „blue chipów” skupionych w WIG20. Indeks ten spadł w 2019 roku o 5,56%  


(-2,61% uwzględniając dywidendy). Na jego notowaniach ciążył stosunkowo duży udział banków, 


obciążonych obawami o wpływ wyroków w sprawie kredytów frankowych na ich wyniki. Spadające 


ceny energii, korekta na rynku surowców oraz normalizacja marż rafineryjnych spowodowały,  


że pozostałe, niebankowe spółki z WIG20 również były pod presją.  


Nie wszystkie segmenty rynku zachowywały się słabo w poprzednich 12 miesiącach. Rok 2019 


zakończył się satysfakcjonująco dla notowań spółek o małej kapitalizacji. Indeks sWIG80 wzrósł  


w 2019 roku o 13,94% (18,09% uwzględniając dywidendy).  


W mijającym roku bardzo dobrze zachowywały się polskie obligacje skarbowe. W ciągu 12 miesięcy 


rentowność 10-letnich papierów spadła z 2,75% do 2,1% ustanawiając historyczne minimum  


w sierpniu 2019 r. na poziomie 1,72%. W połowie roku najważniejsze banki centralne rozpoczęły 


luzowanie polityki monetarnej, co skutkowało spadkiem stóp procentowych na świecie oraz 


zwiększeniem ilości pieniądza na rynku. W tym czasie obligacje skarbowe niemal na całym świecie 


cieszyły się ogromnym powodzeniem, a liczba państw, których papiery rządowe były notowane  


z ujemnymi rentownościami sukcesywnie się powiększała. W drugiej połowie ubiegłego roku wpływ 


na wzrost awersji do ryzyka oraz popyt na obligacje skarbowe miało nasilenie się konfliktu 


handlowego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami zakończonego na początku 2020 r. Rosnące 


obawy o wzrost gospodarczy na świecie wraz z gołębią polityką banków centralnych przyczyniły się 


do znaczącego spadku rentowności obligacji. Niemieckie 10-letnie obligacje skarbowe na koniec 


2019 r. notowane z ujemną rentownością -0,22%, a amerykańskie z dodatnią, na poziomie 1,88%.  
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Poniżej prezentujemy Państwu nominalne stopy zwrotu PFR PPK SFIO, zarządzanego przez PFR 


TFI S.A. za okres od 16 grudnia 2019 r. tj. od dnia rozpoczęcia działalności inwestycyjnej przez 


fundusz do 31 grudnia 2019 r. 


 


Fundusz/Subfundusz Stopa zwrotu 


PFR PPK SFIO z wydzielonymi 


Subfunduszami: 


PFR PPK 2025 0,04% 


PFR PPK 2030 0,04% 


PFR PPK 2035 0,04% 


PFR PPK 2040 0,05% 


PFR PPK 2045 0,03% 


PFR PPK 2050 0,02% 


PFR PPK 2055 0,02% 


PFR PPK 2060 0,00% 


 


 


W pierwszej połowie 2020 roku oczekujemy zwiększonej zmienności na światowych rynków akcji  


i długu. Początek 2020 roku to przede wszystkim znaczący wzrost niepewności na świecie wywołany 


epidemią koronawirusa, która wybuchła pod koniec 2019 r. w Chinach. Rozprzestrzenienie się 


pandemii we Włoszech i rozlanie na pozostałe kraje europejskie doprowadziło  


do bezprecedensowych działań władz centralnych poszczególnych państw oraz znaczącego wzrostu 


awersji do ryzyka na świecie i w kraju. W wyniku obaw o recesję w gospodarce oraz działań 


mających ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa doszło do gwałtownej przeceny akcji. Główne 


indeksy warszawskiej giełdy spadły od początku roku do 20 marca o ponad 30%. Rentowność 


polskich obligacji 10-letnich ustanowiła na początku marca 2020 r. historyczne minimum  


na poziomie 1,43%, a 5-letnich spadła poniżej 1,2%. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała po raz 


pierwszy od 5 lat o obniżce głównej stopy procentowej o 50 pkt bazowych do 1%. Z kolei Narodowy 


Bank Polski wspierając płynność na rynku finansowym, uruchomił program skupu obligacji 


skarbowych z rynku wtórnego. Rząd przedstawił także program ratunkowy wspierający gospodarkę, 


który ma przeciwdziałać negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym walki  


z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. 


 


Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z przedstawionym rocznym połączonym sprawozdaniem 


finansowym PFR PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz  
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z jednostkowymi sprawozdaniami Subfunduszy, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje 


dotyczące składu portfeli inwestycyjnych Subfunduszy, sytuacji finansowej oraz wyniku z operacji 


Funduszu i Subfunduszy od dnia 16 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 


 


 


Z wyrazami szacunku  


 


Zarząd PFR TFI S.A. 


  


 


 


 


 


Ewa Małyszko     Piotr Kuba                                        Tomasz Orlik 


Prezes Zarządu PFR TFI S.A. Członek Zarządu PFR TFI S.A.        Członek Zarządu PFR TFI S.A. 
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Warszawa, 16 kwietnia 2020 roku 


 


 


 


 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU  


PFR PPK SFIO  


W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 


OD DNIA 18 KWIETNIA 2019 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU 


 


 


 


PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) jest alternatywnym 


funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 


i zarejestrowanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w dniu 


18 kwietnia 2019 roku pod numerem RFI 1642. 


Fundusz rozpoczął działalność w dniu 13 grudnia 2019 roku. 


Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres PFR TFI S.A.: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa. 


Fundusz został utworzony na czas nieograniczony. 


Fundusz jest funduszem z wydzielonymi Subfunduszami, w którym każdy jest Subfunduszem 


zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 


planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215): 


 


1. PFR PPK 2025 


2. PFR PPK 2030 


3. PFR PPK 2035 


4. PFR PPK 2040 


5. PFR PPK 2045 


6. PFR PPK 2050 


7. PFR PPK 2055 


8. PFR PPK 2060 


 


PRZEGLĄD DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ PRZEGLĄD PORTFELA 


SUBFUNDUSZY 


 


Wszystkie Subfundusze rozpoczęły działalność w drugiej połowie grudnia 2019. 


Ze względu na niewielką wartość aktywów wszystkie Subfundusze, oprócz PFR PPK 2060, lokowały 


środki pieniężne wyłącznie w depozyty bankowe; na dzień bilansowy stanowiły one 100% wartości 


portfela inwestycyjnego Subfunduszy.  


Subfundusz PFR PPK 2060 utrzymywał środki pieniężne na rachunku podstawowym Subfunduszu. 
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ISTOTNE INFORMACJE O STANIE MAJĄTKOWYM I SYTUACJI FINANSOWEJ 


FUNDUSZU 


 


Wartości aktywów netto (WAN), wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (WANJU), 


główne składniki aktywów na dzień bilansowy poszczególnych Subfunduszy zostały przedstawione 


w poniższej tabeli: 


 


Subfundusz WAN  


(w tys. PLN) 


WANJU Depozyty 


bankowe  


(w tys. PLN) 


Środki 


pieniężne  


(w tys. PLN) 


PFR PPK 2025 0 100,04 0 - 


PFR PPK 2030 0 100,04 0 - 


PFR PPK 2035 0 100,04 0 - 


PFR PPK 2040 0 100,05 0 - 


PFR PPK 2045 0 100,03 0 - 


PFR PPK 2050 0 100,02 0 - 


PFR PPK 2055 0 100,02 0 - 


PFR PPK 2060 0 100,00 - 0 


 


ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU, JAKIE 


NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA 


ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FIANANSOWEGO 


 


W roku obrotowym nie wystąpiły przypadki: 


• informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto Subfunduszy na jednostkę 


uczestnictwa, 


• zawieszania zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia 


w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszy, 


• nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusze. 


 


W okresie sprawozdawczym Fundusz nie dokonywał korekt błędów podstawowych mających 


wpływ na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu 


i każdego z Subfunduszy. Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin 


dotyczące COVID-19 (koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się 


na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. Zarząd Towarzystwa ściśle 


monitoruje sytuację i szuka sposobów na zminimalizowanie wpływu na Fundusz i Subfundusze, 


jednak wydaje się, że zawirowania na światowych rynkach finansowych i kapitałowych mogą 


w istotnie negatywny sposób wpłynąć na wycenę jednostek uczestnictwa Subfunduszy 
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w przyszłości. Towarzystwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt 


w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające 


dodatkowych ujawnień. Ponieważ sytuacja wciąż się rozwija, Zarząd Towarzystwa uważa, że nie 


jest możliwe przedstawienie precyzyjnych szacunków ilościowych potencjalnego wpływu obecnej 


sytuacji na Fundusz. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w wycenie aktywów i zobowiązań 


Funduszu w 2020 roku. 


 


Po dniu bilansowym w istotny sposób wzrosły aktywa Funduszu. W głównej mierze było to 


spowodowane otrzymanymi wpłatami od uczestników. Wartość aktywów netto na dzień 25 marca 


2020 r. wyniosła 1 856 tys. zł.  


Po dniu bilansowym nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia nieuwzględnione w prezentowanym 


sprawozdaniu Funduszu. 


 


PRZEWIDYWANY ROZWÓJ FUNDUSZU ORAZ ZAGROŻENIA TEGO ROZWOJU 


 


Działalność inwestycyjna Subfunduszy będzie kontynuowana zgodnie z polityką inwestycyjną 


określoną w Statucie i rozwijana w kolejnych okresach w miarę napływu kolejnych środków 


do Subfunduszy. 


Sytuacja finansowa Subfunduszy w przyszłości uzależniona będzie w dużym stopniu od czynników 


rynkowych. Zdaniem Zarządu PFR TFI S.A. nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie 


kontynuacji działalności Funduszu i Subfunduszy. 


 


AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 


 


Obecna sytuacja finansowa Subfunduszy jest dobra. Subfundusze posiadają środki wystarczające  


do regulowania bieżących zobowiązań. Na przyszłą sytuację Subfunduszy największy wpływ będzie 


miała sytuacja na rynkach kapitałowych, na których inwestują Subfundusze. 


 


W pierwszej połowie 2020 roku oczekujemy zwiększonej zmienności na światowych rynkach akcji 


i długu. Początek 2020 roku to przede wszystkim znaczący wzrost niepewności na świecie wywołany 


epidemią koronawirusa, która wybuchła pod koniec 2019 r. w Chinach. Rozprzestrzenienie się 


pandemii we Włoszech i rozlanie na pozostałe kraje europejskie doprowadziło  


do bezprecedensowych działań władz centralnych poszczególnych państw oraz znaczącego wzrostu 


awersji do ryzyka na świecie i w kraju. W wyniku obaw o recesję w gospodarce oraz działań 


mających ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa doszło do gwałtownej przeceny akcji. Główne 


indeksy warszawskiej giełdy spadły od początku roku do 20 marca o ponad 30%.. Rentowność 


polskich obligacji 10-letnich ustanowiła na początku marca 2020 r. historyczne minimum  


na poziomie 1,43%, a 5-letnich spadła poniżej 1,2%. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała po raz 


pierwszy od 5 lat o obniżce głównej stopy procentowej o 50 pkt bazowych do 1%. Z kolei Narodowy 
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Bank Polski wspierając płynność na rynku finansowym, uruchomił program skupu obligacji 


skarbowych z rynku wtórnego. Rząd przedstawił także program ratunkowy wspierający gospodarkę, 


który ma przeciwdziałać negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym walki  


z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. 


Zawirowania na globalnych rynkach finansowych oraz spowolnienie gospodarcze na świecie 


nie pozostanie bez wpływu na tegoroczne stopy zwrotu z poszczególnych klas aktywów. 


 


PRZYJĘTE PRZEZ JEDNOSTKĘ CELE I METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 


FINANSOWYM, ŁĄCZNIE Z METODAMI ZABEZPIECZANIA ISTOTNYCH 


RODZAJÓW PLANOWANYCH TRANSAKCJI, DLA KTÓRYCH STOSOWANA JEST 


RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ 


 


Fundusz jest objęty systemem zarządzania ryzykiem w Towarzystwie zgodnym w szczególności 


z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie 


sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy 


inwestycyjnych (Dz.U. 2019  roku poz. 1312) oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 


nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 roku. 


 


Pozostałe pozycje sprawozdania z działalności jednostki przewidywane przez art. 49 ustawy z dnia 


29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 roku, poz. 395, z późniejszymi zmianami) 


nie występują. 


 


INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN, O KTÓRYCH MOWA W ART. 105 


ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) NR 231/2013 Z DNIA  


19.12.2012 R. UZUPEŁNIAJĄCE DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 


I RADY 2011/61/UE W ODNIESIENIU DO ZWOLNIEŃ, OGÓLNYCH WARUNKÓW 


DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, DEPOZYTARIUSZY, DŹWIGNI 


FINANSOWEJ, PRZEJRZYSTOŚCI I NADZORU 


 


W okresie sprawozdawczym, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne 


zmiany informacji wymienionych w art. 23 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 


2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami 


inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 


1060/2009 i (UE) nr 1095/2010. 
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PRZEGLĄD WYNIKÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZE 


 


Subfundusze od dnia 13 grudnia 2019 do 31 grudnia 2019 wypracowały następujące nominalne stopy 


zwrotu: 


 


Subfundusz Stopa zwrotu 


PFR PPK 2025 0,04% 


PFR PPK 2030 0,04% 


PFR PPK 2035 0,04% 


PFR PPK 2040 0,05% 


PFR PPK 2045 0,03% 


PFR PPK 2050 0,02% 


PFR PPK 2055 0,02% 


PFR PPK 2060 0,00% 


 


 


GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA DLA DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU 


 


Subfundusze są narażone przede wszystkim na: 


 


1) ryzyko rynkowe – związane z ogólnym stanem koniunktury na rynku papierów 


wartościowych, 


2) ryzyko kredytowe – związane z możliwością niewykonania zobowiązań przez podmiot, 


z którym Fundusz zawiera umowy lub transakcje, 


3) ryzyko rozliczenia – związane z ryzykiem kontrahenta, dotyczy możliwości nieterminowego 


rozliczenia transakcji przez kontrahenta, 


4) ryzyko płynności – związane z możliwością wystąpienia sytuacji, w której dokonanie 


transakcji papierami wartościowymi bez znaczącego wpływu na ich cenę nie jest możliwe,  


5) ryzyko walutowe – związane ze zmiennością kursów walut; 


6) ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – związane z możliwością zaprzestania 


lub ograniczenia przez Depozytariusza lub subdepozytariusza działalności polegającej 


na przechowywaniu aktywów Subfunduszu,  


7) ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – związane z możliwością lokowania 


aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe emitowane 


przez niewielką liczbę emitentów lub emitentów działających na jednym rynku,  


8) ryzyko prawne – związane z możliwością występowania zmian w systemie prawnym, w tym 


podatkowym, które mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie podmiotów 


gospodarczych, w tym emitentów papierów wartościowych, 
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9) ryzyko makroekonomiczne – związane z wpływem koniunktury gospodarczej w kraju oraz 


na świecie na ceny rynkowe instrumentów finansowych oraz zmianą wskaźników 


makroekonomicznych takich jak np. tempo wzrostu gospodarczego oraz poziom inflacji, 


1.1. Opis ryzyka związanego z uczestnictwem w Subfunduszach, w tym w szczególności 


ryzyka: 


1) ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, 


z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją 


Subfundusz będzie dążył do zrealizowania celu inwestycyjnego określonego w Statucie, 


niemniej jednak nie gwarantuje jego osiągnięcia. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia 


przez Uczestnika określonej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, co może 


być związane z wymienionymi czynnikami ryzyka, w tym z zawarciem przez Subfundusz 


określonych umów oraz ze szczególnymi warunkami zawartych przez Subfundusz 


transakcji. 


2) ryzyko związane z zawarciem określonych umów 


Zawarcie umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym 


Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, może spowodować wystąpienie 


następujących ryzyk: 


a) ryzyko rynkowe – związane z możliwością poniesienia strat w wyniku zmian 


parametrów rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy 


procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze względu na efekt dźwigni 


finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania 


wyceny takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów 


stanowiących bazę tych instrumentów; 


b) ryzyko niewłaściwego zabezpieczania pozycji będące skutkiem wykorzystania 


przez Subfundusz niewłaściwego instrumentu zabezpieczającego lub użycia go 


w sposób niewłaściwy (tym samym stosowana przez Fundusz strategia może 


spowodować straty); 


c) ryzyko braku płynności koniecznej do zawarcia transakcji jednocześnie 


na pozycjach zabezpieczanych i zabezpieczających; 


d) ryzyko niedopasowania pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej (z powodu 


błędnej oceny zależności pomiędzy pozycją zabezpieczaną a instrumentem 


zabezpieczającym, w szczególności wynikającą ze zmiany wielkości pozycji 


zabezpieczanej); 


e) ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen 


aktywów bazowych i cen instrumentu pochodnego;  


f) ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej – związane z możliwością 


poniesienia strat w wyniku niewypełnienia zobowiązań przez izbę rozliczeniową 


(jeżeli instrument pochodny jest przez nią rozliczany); 
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g) ryzyko modelu wyceny – związane z zastosowaniem nieadekwatnego modelu 


wyceny niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych; 


h) ryzyko kontrahenta – związane z niewywiązywaniem się przez kontrahenta 


z zobowiązań wynikających z transakcji na instrumentach pochodnych; 


ze względu na występowanie dźwigni finansowej, w przypadku inwestycji 


w instrumenty pochodne strata może przewyższyć wartość zainwestowanych 


w nie Aktywów;  


i) ryzyko dźwigni finansowej – związane z możliwością poniesienia straty 


przewyższającej wartość aktywów zainwestowanych w instrumenty pochodne 


w przypadku niewniesienia depozytu zabezpieczającego lub wniesienia go 


w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego. 


3) ryzyko związane ze szczególnymi warunkami transakcji zawartych przez Subfundusz 


Niestandardowe transakcje zawierane przez Subfundusz mogą powodować dodatkowe 


ryzyka i koszty z nimi związane.  


4) ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami 


Subfundusz nie udziela gwarancji. 


5) ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których uczestnik funduszu 


nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ: 


a) otwarcie likwidacji Funduszu lub Subfunduszu 


Fundusz może zostać rozwiązany, a Subfundusze mogą być likwidowane 


w przypadkach określonych w Statucie. 


b) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo 


Na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem, inne towarzystwo funduszy 


inwestycyjnych może przejąć zarządzanie Funduszem bez zgody Uczestników 


Funduszu. Towarzystwo przejmujące zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki 


Towarzystwa będącego dotychczas organem Funduszu. 


c) przejęcie zarządzania funduszem przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z UE 


Zgodnie z polskim prawem Towarzystwo w drodze umowy zawartej w formie pisemnej 


pod rygorem nieważności, może za zgodą Zgromadzenia Uczestników, przekazać 


zarządzającemu z UE prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej 


Polskiej zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw. 


d) zmiana depozytariusza lub podmiotu obsługującego fundusz 


Fundusz może zmienić depozytariusza lub inny podmiot obsługujący Fundusz 


lub Subfundusz bez zgody Uczestników. 


e) połączenie Funduszu z innym funduszem 
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Towarzystwo może podjąć decyzję o połączeniu Funduszu z innym funduszem 


inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. Połączenie następuje po wydaniu 


zgody Komisji na połączenie. Połączenie następuje przez przeniesienie majątku 


funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom 


funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego w zamian 


za jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego. 


f) zmiana polityki inwestycyjnej  


Towarzystwo może zmienić Statut w odniesieniu do polityki inwestycyjnej Funduszu. Zmiana 


Statutu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu. 


6) inflacja 


Z punktu widzenia Uczestnika należy podkreślić, że poziom inflacji ma zasadniczy wpływ 


na wielkość realnej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Może się zdarzyć, 


że z uwagi na wysoki poziom inflacji realna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki 


Uczestnictwa okaże się ujemna, mimo że nominalna stopa zwrotu inwestycji w Jednostki 


Uczestnictwa będzie dodatnia. W związku z tym Uczestnik narażony jest na ryzyko utraty 


realnej wartości inwestycji. 


7) ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności 


w zakresie prawa podatkowego 


Zmiany w systemie prawnym mogą niekorzystnie wpływać na inwestycje Uczestników, 


którzy narażeni są na możliwość ponoszenia dodatkowych obciążeń mogących negatywnie 


wpływać na realizowane przez Uczestnika stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki 


Uczestnictwa. 


8) Ryzyko operacyjne 


Ryzyko operacyjne polega na istnieniu zagrożenia wystąpienia straty na skutek 


nieadekwatności lub zawodności procesów wewnętrznych, zawodności ludzi, systemów 


lub na skutek działania czynników zewnętrznych, w tym takich zdarzeń jak klęski naturalne 


czy ataki terrorystyczne. 


 


Podpisy osób reprezentujących Fundusz: 


  


 


 


 


 


            Ewa Małyszko          Piotr Kuba                                      Tomasz Orlik 


Prezes Zarządu PFR TFI S.A      Członek Zarządu PFR TFI S.A.     Członek Zarządu PFR TFI S.A. 
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 



FINANSOWEGO   



 



 



Dla Uczestników oraz Rady Nadzorczej PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 



 



Sprawozdanie z badania rocznego połączonego sprawozdania finansowego  



Opinia   



Przeprowadziliśmy badanie rocznego połączonego sprawozdania finansowego PFR PPK Specjalistyczny Fundusz 



Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, sporządzonego na dzień 31 grudnia 



2019 roku, na które składają się:  



 wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  



 połączone zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące lokaty w wysokości 2 



tysięcy złotych, 



 połączony bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje sumę aktywów netto w 



wysokości 2 tysięcy złotych, 



 połączony rachunek wyniku z operacji za okres od 18 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku 



wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 0 tysięcy złotych,  



 połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 18 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 



roku wykazujące zwiększenie aktywów netto o kwotę 2 tysięcy złotych, 



 informacja dodatkowa („połączone sprawozdanie finansowe”). 



 



Naszym zdaniem, załączone połączone sprawozdanie finansowe:  



 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień 31 grudnia 2019 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 (Dz.U. z 2019 roku, poz. 351, z 



późniejszymi zmianami – „ustawa o rachunkowości”) i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra 



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



inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249, poz. 1859 – „Rozporządzenie”) oraz zgodnie z przyjętymi zasadami 



(polityką) rachunkowości,  



 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Fundusz przepisami prawa i postanowieniami statutu 



Funduszu,  



 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych subfunduszy, zgodnie z 



przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości. 



 



Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia 17 



kwietnia 2020 roku 
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Podstawa opinii 



Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 



Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 



3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów badania oraz innych 



dokumentów, z późniejszymi zmianami („KSB”)  oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych 



rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1421, z późniejszymi 



zmianami – „ustawa o biegłych rewidentach”) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 



roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych 



jednostek interesu publicznego (Dz. U. UE L158 – „Rozporządzenie UE”). Nasza odpowiedzialność zgodnie z 



tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta 



za badanie sprawozdania finansowego. 



Jesteśmy niezależni od Funduszu zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej 



Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz 



z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. 



Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie 



przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Funduszu 



zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach. 



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



naszej opinii. 



 



Objaśnienie ze zwróceniem uwagi – sprawy ujawnione w informacji dodatkowej 



Zwracamy uwagę na punkt 6 informacji dodatkowej do połączonego sprawozdania finansowego, w którym 



wskazano, że informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych zgodnie 



z §32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249, poz. 1859). Z uwagi na niewielkie aktywa 



Funduszu w tabeli ujawnionej w punkcie 6 informacji dodatkowej do połączonego sprawozdania finansowego 



przedstawiono informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, 



finansowej oraz wyniku z operacji Funduszu, wyrażone w złotych.  



Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy. 



 



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 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. Uznaliśmy poniższe sprawy za kluczowe sprawy badania, o których informujemy w naszym 



sprawozdaniu. 
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Kluczowa sprawa badania Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy 



Ryzyko wyceny instrumentów finansowych 
stanowiących lokaty Funduszu. 
 
Zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w 
statucie Funduszu, Fundusz może lokować 
zebrane środki poszczególnych Subfunduszy 
między innymi w depozyty bankowe. Powyższe 
lokaty stanowiły według stanu na dzień 31 
grudnia 2019 roku, zgodnie z połączonym 
zestawieniem lokat oraz ujawnieniami w 
punkcie 6 informacji dodatkowej, 95,55% 
aktywów Funduszu. 
 
Stosowane zasady (polityka) rachunkowości w 
zakresie zasad wyceny poszczególnych 
składników lokat zostały opisane w Nocie 1 not 
objaśniających do jednostkowych sprawozdań 
finansowych Subfunduszy oraz prospekcie 
informacyjnym Funduszu. 



W trakcie badania zapoznaliśmy się z zasadami wyceny 
lokat określonymi w prospekcie informacyjnym 
Funduszu i przyjętymi zasadami (polityką) 
rachunkowości. Oceniliśmy zgodność przyjętych zasad z 
przepisami prawa w zakresie rachunkowości oraz 
uzyskaliśmy zrozumienie procesu wyceny 
poszczególnych klas instrumentów finansowych. 
Przeprowadziliśmy ocenę kontroli wdrożonych w ramach 
tego procesu. 



W szczególności dokonaliśmy analizy adekwatności 
stosowanych technik szacowania wartości godziwej 
kluczowych pozycji aktywów, w tym wykorzystania 
wielkości szacunkowych. 



Dla wybranej próby instrumentów finansowych 
przeprowadziliśmy procedury wiarygodności mające na 
celu sprawdzenie poprawności ich wycen. 
Przeprowadziliśmy także analizę ujęcia przez 
Towarzystwo w wycenie aktywów poszczególnych 
Subfunduszy zdarzeń, które wystąpiły po dacie 
bilansowej, a przed datą sporządzenia połączonego 
sprawozdania finansowego Funduszu i jednostkowych 
sprawozdań finansowych Subfunduszy. 



Rozważyliśmy ponadto, czy zawarte w jednostkowych 
sprawozdaniach finansowych Subfunduszy ujawniania w 
zakresie zasad wyceny instrumentów finansowych są 
adekwatne do specyfiki portfela lokat Subfunduszy i 
zgodne z wymogami w zakresie sprawozdawczości 
funduszy inwestycyjnych. 



 



 



Odpowiedzialność Zarządu PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz członków Rady Nadzorczej 



Towarzystwa za połączone sprawozdanie finansowe  



Zarząd PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) zarządzający Funduszem 



i reprezentujący Fundusz jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych 



ksiąg rachunkowych wchodzących w skład Funduszu subfunduszy: PFR PPK 2025, PFR PPK 2030, PFR PPK 



2035, PFR PPK 2040, PFR PPK 2045, PFR PPK 2050, PFR PPK 2055, PFR PPK 2060 („Subfundusze”), połączonego 



sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz 



wyniku z operacji Funduszu zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie 



przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności 



z Rozporządzeniem, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i statutem Funduszu, a także za kontrolę 



wewnętrzną, którą Towarzystwo uznaje za 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 i poszczególnych Subfunduszy 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 istnieje zamiar likwidacji Funduszu albo 
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zaniechania prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania 



działalności. 



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



połączone sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości i 



Rozporządzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu 



sprawozdawczości finansowej Funduszu. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 



Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy połączone sprawozdanie finansowe jako całość nie 



zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z 



badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie 



gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 



Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można 



racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników 



podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego. 



Zgodnie z KSB 320 par. 5 koncepcja istotności jest stosowana przez biegłego rewidenta zarówno przy 



planowaniu i przeprowadzaniu badania, jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania 



zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na połączone sprawozdania finansowe, 



a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia 



zawarte w sprawozdaniu z badania, w tym stwierdzenia dotyczące innych wymogów prawa i regulacji, są 



wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze 



standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta. 



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, 



 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, 
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 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, 



 uzyskujemy wystarczające odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji finansowych 



Subfunduszy wchodzących w skład Funduszu. Jesteśmy odpowiedzialni za kierowanie, nadzór i 



przeprowadzenie badania Funduszu i pozostajemy wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię z badania.  



 



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



przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach 



kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 



Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej 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 za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku 



(„Sprawozdanie z działalności”), załączone do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu. 



 



Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami 



prawa.  



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



Sprawozdanie z działalności Funduszu spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta 



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



z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem 



z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub 



naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na 



podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy 



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



z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności 



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



finansowym. 



 



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,  
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 jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 



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



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



 



Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 



Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych 



Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem sprawozdań 



finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Funduszu i jego jednostek zależnych są zgodne z prawem i 



przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są 



zakazane na mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art. 136 ustawy o biegłych rewidentach. Kluczowy 



biegły rewident i firma audytorska świadczyli na rzecz Funduszu lub jednostek kontrolowanych przez Fundusz 



niżej wymienione usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych stanowiące czynności rewizji 



finansowej, które nie zostały ujawnione w połączonym sprawozdaniu finansowym lub sprawozdaniu z 



działalności:  



 czynności rewizji finansowej polegające na wydaniu oświadczenia niezależnego biegłego rewidenta 



wydane w imieniu firmy audytorskiej o zgodności metod i zasad wyceny aktywów subfunduszy opisanych 



w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także  



o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez subfundusz polityką inwestycyjną zgodnie z 



wymogami art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 



alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 roku, poz. 95). 



 



Wybór firmy audytorskiej 



Zostaliśmy wybrani do badania połączonego sprawozdania finansowego Funduszu uchwałą Rady Nadzorczej 



Towarzystwa podjętą w trybie obiegowym w dniu 11 marca 2020 roku. Sprawozdania finansowe Funduszu 



badamy po raz pierwszy.  



Opinia na temat Listu Towarzystwa skierowanego do Uczestników Funduszu 



Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za sporządzenie Listu 



Towarzystwa zgodnie z przepisami prawa. 



Nasza opinia z badania połączonego sprawozdania finansowego nie obejmuje Listu Towarzystwa 



skierowanego do Uczestników Subfunduszy („List Towarzystwa”). Naszym obowiązkiem było, w związku z 



przeprowadzonym badaniem połączonego sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią Listu 



Towarzystwa i wskazanie, czy informacje w nim zawarte uwzględniają postanowienia par. 37 Rozporządzenia 



i czy są one zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym.   



Naszym zdaniem informacje zawarte w Liście Towarzystwa uwzględniają postanowienia par. 37 



Rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym połączonym sprawozdaniu finansowym 



i załączonych do niego jednostkowych sprawozdaniach finansowych Subfunduszy.  



 



Oświadczenie Depozytariusza 



Do połączonego sprawozdania finansowego dołączono oświadczenie Depozytariusza potwierdzające 



zgodność danych dotyczących stanów aktywów Subfunduszy, w tym zapisanych na rachunkach pieniężnych i 



rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających przedstawionych w jednostkowych 



sprawozdaniach finansowych Subfunduszy, ze stanem faktycznym, zgodnie z par. 37 Rozporządzenia. 
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Informacje, o których mowa w art. 222b ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 



funduszami inwestycyjnymi 



Do połączonego sprawozdania finansowego dołączono informacje, o których mowa w art. 222b ustawy z dnia 



27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 



(Dz. U. z 2020 roku, poz. 95). Nasza opinia z badania połączonego sprawozdania finansowego Funduszu nie 



obejmuje powyższych informacji. 



 



Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 



sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Michał Stola. 



 



Działający w imieniu Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich pod 



numerem 244 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał połączone sprawozdanie finansowe: 



 



 



 



Michał Stola 



Biegły Rewident, nr w rejestrze 13164 



Warszawa, dnia 17 kwietnia 2020 roku 



 



 



 



 



 



 








						2020-04-17T13:28:22+0200


			Michał Paweł Stola
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RAPORT ROCZNY 



PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO  



ZA OKRES OD DNIA 18.04.2019 ROKU DO DNIA 31.12.2019 ROKU 
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Raport roczny PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO  



za okres od 18 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku składa się z następujących 



części:  



 



LIST TOWARZYSTWA DO UCZESTNIKÓW  



OŚWIADCZENIE ZARZĄDU TFI  



POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PFR PPK SFIO 



OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 



UJAWNIENIA INFORMACJI NA PODSTAWIE ART. 222B USTAWY O FUNDUSZACH 



INWESTYCYJNYCH 



 



 



 



Załącznikami do połączonego rocznego sprawozdania finansowego PFR PPK SFIO są 



sprawozdania jednostkowe Subfunduszy: 



 



PFR PPK SFIO 2025 



PFR PPK SFIO 2030 



PFR PPK SFIO 2035 



PFR PPK SFIO 2040 



PFR PPK SFIO 2045 



PFR PPK SFIO 2050 



PFR PPK SFIO 2055 



PFR PPK SFIO 2060 
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Warszawa, 16 kwietnia 2020 roku 



 



 



OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 



 



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r poz. 



351) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych 



zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. nr 249, poz. 1859 z 2007 roku) Zarząd PFR 



Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia roczne połączone sprawozdanie 



finansowe PFR PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień 



31 grudnia 2019 roku, które obejmuje:  
 



1. Wprowadzenie do rocznego połączonego sprawozdania finansowego. 



2. Połączone zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące lokaty 



w wysokości 0 tys. złotych,  



3. Połączony bilans funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący aktywa 



netto w wysokości 0 tys. złotych,  



4. Połączony rachunek wyniku z operacji za okres od 18 kwietnia 2019 roku  



do 31 grudnia 2019 roku wykazujący dodatni wynik z operacji w wysokości 0 tys. złotych,  



5. Połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 18 kwietnia 2019 roku 



do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie aktywów netto w okresie 



sprawozdawczym w wysokości 0 tys. złotych, 



6. Informację dodatkową.  



 



Wedle najlepszej wiedzy Zarządu PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. sprawozdanie 



finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedla 



w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz osiągnięty wynik 



z operacji Funduszu.  
 



Podmiot, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Funduszu na 31 grudnia 2019 



roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący 



badania sprawozdania finansowego Funduszu spełnili warunki konieczne do wydania bezstronnej 



i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. 



 



 



 



Ewa Małyszko         Piotr Kuba                                      Tomasz Orlik 



Prezes Zarządu PFR TFI S.A.   Członek Zarządu PFR TFI S.A.       Członek Zarządu PFR TFI S.A. 
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 



 



I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU I SUBFUNDUSZACH 



 



Fundusz działa pod nazwą PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusz może 



używać nazwy skróconej: PFR PPK SFIO. 



Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi 



subfunduszami, w którym wszystkie subfundusze są subfunduszami zdefiniowanej daty 



w rozumieniu Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  



(Dz. U. 2018, poz. 2215 ze zm). Subfundusze prowadzą własną politykę inwestycyjną. 



Dnia 18 kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy dokonał 



wpisu PFR PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego do Rejestru Funduszy 



Inwestycyjnych pod numerem RFI 1642. 



W ramach  PFR PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wydzielone są 



następujące Subfundusze: 



1. PFR PPK 2025 



2. PFR PPK 2030 



3. PFR PPK 2035 



4. PFR PPK 2040 



5. PFR PPK 2045 



6. PFR PPK 2050 



7. PFR PPK 2055 



8. PFR PPK 2060  



zwane dalej Subfunduszami. 



 



Fundusz został utworzony na czas nieograniczony. 



 



II. CEL INWESTYCYJNY, SPECJALIZACJA  I STOSOWANE OGRANICZENIA 



INWESTYCYJNE 



 



Celem inwestycyjnym Funduszu i Subfunduszy jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu 



w wyniku wzrostu wartości lokat. 



Subfundusze wydzielone w ramach Funduszu są subfunduszami Zdefiniowanej Daty w rozumieniu 



Ustawy o PPK, czyli subfunduszami, których polityka inwestycyjna uwzględnia dążenie 



do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestników oraz zmienia się 



w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestników. 



 



Fundusz i Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego. 
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Zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 



funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 roku poz. 95), („Ustawa”) oraz Statutem Fundusz może: 



1. Lokować Aktywa Subfunduszy z zachowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych 



dla funduszu inwestycyjnego otwartego w:  



1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa  



lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego 



dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  



lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem 



regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim oraz 



na Rynku Zorganizowanym OECD; 



2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty 



publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku 



o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu 



jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 



zaoferowanie tych papierów lub instrumentów; 



3) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności 



nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem 



zapadalności; 



4) Instrumenty Rynku Pieniężnego, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom 



mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: 



a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 



Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne 



lub lokalne władze publiczne Państwa Członkowskiego, albo przez bank centralny 



Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską 



lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż Państwo Członkowskie, albo, 



w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez 



organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno Państwo 



Członkowskie lub 



b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi 



właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami 



określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się 



do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem 



wspólnotowym, lub 



c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku 



regulowanym, o którym mowa w pkt 1); 



5) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1), 2) i 4) 











                       PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
 
 



 
 



6 
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa 



t: +48 22 341 70 00 



e: sekretari21at@pfrtfi.pl 



www.pfrtfi.pl 



PFR TFI S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 



przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 



pod numerem KRS 0000486060, NIP: 1070027625 



Kapitał zakładowy 48.000.000 złotych, wpłacony w całości. 



 



 



6) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych 



funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 



Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne (w rozumieniu Ustawy) 



oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające 



siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie; 



7) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę 



na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 



wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które nie spełniają wymogów 



wynikających z art. 93 ust. 4 pkt 2) i ust. 6 oraz art. 101 ust. 1 pkt 3) Ustawy, w szczególności 



stosują ograniczenia inwestycyjne inne niż określone w dziale V rozdziale 1 Ustawy, 



zapewniające ochronę inwestorów. 



2. Lokować Aktywa Subfunduszy w papiery wartościowe z wbudowanym Instrumentem 



Pochodnym. 



3. Nabywać Instrumenty Rynku Pieniężnego z wbudowanym Instrumentem Pochodnym. 



4. Zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:  



1) są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 



lub Państwie Członkowskim, na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym 



w Rzeczpospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim lub na Rynkach 



Zorganizowanych OECD lub na innych następujących rynkach zorganizowanych 



w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo 



Członkowskie: Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT);. 



2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu 



lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: 



a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i Instrumentów Rynku 



Pieniężnego, posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych 



i Instrumentów Rynku Pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, 



w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi 



instrumentami finansowymi, 



b) kursów walut w związku z lokatami Funduszu, 



c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery 



wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz Aktywami utrzymywanymi 



na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu; 



3) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu; 



4) Bazę Instrumentów Pochodnych stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w art. 20 



ust. 1 pkt 1), 2), 4) i 6), stopy procentowe, kursy walut lub indeksy; 



5) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 20 ust. 



1 pkt 1), 2), 4) i 6), lub przez rozliczenie pieniężne. 
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5. Zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym 



Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że utrzymuje część aktywów 



na poziomie zapewniającym realizację tych transakcji, przy czym aktywa te obejmują: 



1) papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe - w przypadku 



gdy Fundusz jest zobowiązany do fizycznej dostawy tych papierów wartościowych, 



instrumentów rynku pieniężnego lub innych praw majątkowych; 



2) środki pieniężne, płynne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy 



Bank Polski, Państwo Członkowskie lub państwo należące do OECD - w przypadku gdy 



uregulowanie zobowiązań z tytułu rozliczeń następuje w środkach pieniężnych. 



6. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty 



Pochodne, pod warunkiem, że: 



1) kontrahentem jest podmiot z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej, Państwie Członkowskim 



lub państwie należącym do OECD innym niż Państwo Członkowskie, podlegający 



nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym 



państwie; 



2) instrumenty te podlegają w każdym dniu roboczym, możliwej do zweryfikowania, rzetelnej 



wycenie według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej;  



3) instrumenty te mogą zostać w każdym czasie przez fundusz zbyte lub pozycja w nich zajęta 



może być w każdym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą; 



4) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu; 



5) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu 



lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: 



a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i Instrumentów Rynku 



Pieniężnego, posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych 



i Instrumentów Rynku Pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, 



w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi 



instrumentami finansowymi, 



b) kursów walut w związku z lokatami Funduszu, 



c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery 



wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz Aktywami utrzymywanymi 



na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu; 



6) bazę dla tych instrumentów stanowią papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku 



Pieniężnego mogące stanowić przedmiot lokat Subfunduszu, stopy procentowe, kursy walut 



lub indeksy; 



7) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, będących przedmiotem umów, 



lub przez rozliczenie pieniężne; 



8) dokonuje transakcji w ramach umów: 



a) kontraktów terminowych (futures, forward),  



b) opcji,  



c) kontraktów swap. 
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7. Zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, 



o terminie spłaty do roku.  



8. Udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe, w tym 



zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie. 



Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu PFR PPK 2025 mając na względzie zasady dywersyfikacji 



oraz inne ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie i Statucie, a także zgodnie 



z następującymi zasadami dywersyfikacji: 



1) do 31 grudnia 2019 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących: 



a) Część Udziałową może wynosić od 25 do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 50 do 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



2) od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu 



w kategorie lokat stanowiących:  



a) Część Udziałową może wynosić od 10 do 30% Wartości Aktywów Subfunduszu 



b) Część Dłużną może wynosić od 70 do 90% Wartości Aktywów Subfunduszu 



- w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo 



zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 



3) od 1 stycznia 2025 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących:  



a) Część Udziałową może wynosić od 0 do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu; 



b) Część Dłużną może wynosić od 85 do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu.  



Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu uwzględnia 



się faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem funduszy i instytucji wspólnego 



inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa 



inwestowane są w Aktywa Subfunduszu, na podstawie ostatnio dostępnych Subfunduszowi danych, 



oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu Instrumentów Pochodnych. 



Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu PFR PPK 2030 mając na względzie zasady dywersyfikacji 



oraz inne ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie i Statucie, a także zgodnie z następującymi 



zasadami dywersyfikacji: 



1) do 31 grudnia 2019 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 



stanowiących: 



a) Część Udziałową może wynosić od 40 do 70% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 30 do 60% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



2) od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu 



w kategorie lokat stanowiących:  



a) Część Udziałową może wynosić od 25 do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 50 do 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



3) od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2029 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu 



w kategorie lokat stanowiących:  
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a) Część Udziałową może wynosić od 10 do 30% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 70 do 90% Wartości Aktywów Subfunduszu  



- w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo zmniejszany 



na rzecz Części Dłużnej; 



4) od 1 stycznia 2030 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących:  



a) Część Udziałową może wynosić od 0 do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 85 do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu.  



Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu uwzględnia 



się faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem funduszy i instytucji wspólnego 



inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa 



inwestowane są w Aktywa Subfunduszu, na podstawie ostatnio dostępnych Subfunduszowi danych, 



oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu Instrumentów Pochodnych. 



Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu PFR PPK 2035 mając na względzie zasady dywersyfikacji 



oraz inne ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie i Statucie, a także zgodnie z następującymi 



zasadami dywersyfikacji: 



1) do 31 grudnia 2024 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 



stanowiących: 



a) Część Udziałową może wynosić od 40 do 70% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 30 do 60% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



2) od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2029 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu 



w kategorie lokat stanowiących:  



a) Część Udziałową może wynosić od 25 do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 50 do 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



3) od 1 stycznia 2030 r. do dnia 31 grudnia 2034 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu 



w kategorie lokat stanowiących:  



a) Część Udziałową może wynosić od 10 do 30% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 70 do 90% Wartości Aktywów Subfunduszu  



- w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo zmniejszany 



na rzecz Części Dłużnej; 



4) od 1 stycznia 2035 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących:  



a) Część Udziałową może wynosić od 0 do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 85 do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu.  



Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu uwzględnia 



się faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem funduszy i instytucji wspólnego 



inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa 



inwestowane są w Aktywa Subfunduszu, na podstawie ostatnio dostępnych Subfunduszowi danych, 



oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu Instrumentów Pochodnych. 
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Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu PFR PPK 2040 mając na względzie zasady dywersyfikacji 



oraz inne ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie i Statucie, a także zgodnie z następującymi 



zasadami dywersyfikacji: 



1) do 31 grudnia 2024 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 



stanowiących: 



a) Część Udziałową może wynosić od 60% do 80% Wartości Aktywów Subfunduszu; 



b) Część Dłużną może wynosić od 20% do 40% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



2) od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2034 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu 



w kategorie lokat stanowiących: 



a) Część Udziałową może wynosić od 40 do 70% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 30 do 60% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



3) od 1 stycznia 2035 r. do dnia 31 grudnia 2039 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu 



w kategorie lokat stanowiących:  



a) Część Udziałową może wynosić od 25 do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 50 do 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



4) od 1 stycznia 2040 r. do dnia 31 grudnia 2044 r całkowita wartość lokat Subfunduszu 



w kategorie lokat stanowiących:  



a) Część Udziałową może wynosić od 10 do 30% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 70 do 90% Wartości Aktywów Subfunduszu 



- w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo zmniejszany 



na rzecz Części Dłużnej;  



5) od 1 stycznia 2045 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących:  



a) Część Udziałową może wynosić od 0 do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 85 do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu.  



Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu uwzględnia 



się faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem funduszy i instytucji wspólnego 



inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa 



inwestowane są w Aktywa Subfunduszu, na podstawie ostatnio dostępnych Subfunduszowi danych, 



oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu Instrumentów Pochodnych. 



Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu PFR PPK 2045 mając na względzie zasady dywersyfikacji 



oraz inne ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie i Statucie, a także zgodnie z następującymi 



zasadami dywersyfikacji: 



1) do 31 grudnia 2024 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących: 



c) Część Udziałową może wynosić od 60% do 80% Wartości Aktywów Subfunduszu; 



d) Część Dłużną może wynosić od 20% do 40% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



2) od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2034 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu 



w kategorie lokat stanowiących: 



c) Część Udziałową może wynosić od 40 do 70% Wartości Aktywów Subfunduszu;  
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d) Część Dłużną może wynosić od 30 do 60% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



3) od 1 stycznia 2035 r. do dnia 31 grudnia 2039 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu 



w kategorie lokat stanowiących:  



c) Część Udziałową może wynosić od 25 do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



d) Część Dłużną może wynosić od 50 do 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



4) od 1 stycznia 2040 r. do dnia 31 grudnia 2044 r całkowita wartość lokat Subfunduszu 



w kategorie lokat stanowiących:  



c) Część Udziałową może wynosić od 10 do 30% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



d) Część Dłużną może wynosić od 70 do 90% Wartości Aktywów Subfunduszu 



- w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo zmniejszany 



na rzecz Części Dłużnej;  



5) od 1 stycznia 2045 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących:  



c) Część Udziałową może wynosić od 0 do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



d) Część Dłużną może wynosić od 85 do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu.  



Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu uwzględnia 



się faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem funduszy i instytucji wspólnego 



inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa 



inwestowane są w Aktywa Subfunduszu, na podstawie ostatnio dostępnych Subfunduszowi danych, 



oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu Instrumentów Pochodnych. 



Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu PFR PPK 2050 mając na względzie zasady dywersyfikacji 



oraz inne ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie i Statucie, a także zgodnie z następującymi 



zasadami dywersyfikacji: 



1) do 31 grudnia 2029 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 



stanowiących: 



a) Część Udziałową może wynosić od 60 do 80% Wartości Aktywów Subfunduszu; 



b) Część Dłużną może wynosić od 20 do 40% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



2) od 1 stycznia 2030 r. do dnia 31 grudnia 2039 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu 



w kategorie lokat stanowiących: 



a) Część Udziałową może wynosić od 40 do 70% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 30 do 60% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



3) od 1 stycznia 2040 r. do dnia 31 grudnia 2044 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu 



w kategorie lokat stanowiących:  



a) Część Udziałową może wynosić od 25 do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 50 do 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



4) od 1 stycznia 2045 r. do dnia 31 grudnia 2049 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu 



w kategorie lokat stanowiących: 



a) Część Udziałową może wynosić od 10 do 30% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 70 do 90% Wartości Aktywów Subfunduszu 
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- w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo zmniejszany 



na rzecz Części Dłużnej;   



5) od 1 stycznia 2050 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących:  



a) Część Udziałową może wynosić od 0 do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 85 do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu.  



Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu uwzględnia 



się faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem funduszy i instytucji wspólnego 



inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa 



inwestowane są w Aktywa Subfunduszu, na podstawie ostatnio dostępnych Subfunduszowi danych, 



oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu Instrumentów Pochodnych. 



Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu PFR PPK 2055 mając na względzie zasady dywersyfikacji 



oraz inne ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie i Statucie, a także zgodnie z następującymi 



zasadami dywersyfikacji: 



1) do 31 grudnia 2034 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 



stanowiących: 



a) Część Udziałową może wynosić od 60 do 80% Wartości Aktywów Subfunduszu; 



b) Część Dłużną może wynosić od 20 do 40% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



2) od 1 stycznia 2035 r. do dnia 31 grudnia 2044 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu 



w kategorie lokat stanowiących: 



a) Część Udziałową może wynosić od 40 do 70% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 30 do 60% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



3) od 1 stycznia 2045 r. do dnia 31 grudnia 2049 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu 



w kategorie lokat stanowiących:  



a) Część Udziałową może wynosić od 25 do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 50 do 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



4) od 1 stycznia 2050 r. do dnia 31 grudnia 2054 całkowita wartość lokat Subfunduszu 



w kategorie lokat stanowiących:  



a) Część Udziałową może wynosić od 10 do 30% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 70 do 90% Wartości Aktywów Subfunduszu 



- w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo zmniejszany 



na rzecz Części Dłużnej;   



5) od 1 stycznia 2055 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących:  



a) Część Udziałową może wynosić od 0 do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 85 do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu.  



Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu uwzględnia 



się faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem funduszy i instytucji wspólnego 



inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa 
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inwestowane są w Aktywa Subfunduszu, na podstawie ostatnio dostępnych Subfunduszowi danych, 



oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu Instrumentów Pochodnych. 



Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu PFR PPK 2060 mając na względzie zasady dywersyfikacji 



oraz inne ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie i Statucie, a także zgodnie z następującymi 



zasadami dywersyfikacji: 



1) do 31 grudnia 2039 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 



stanowiących: 



a) Część Udziałową może wynosić od 60 do 80% Wartości Aktywów Subfunduszu; 



b) Część Dłużną może wynosić od 20 do 40% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



2) od 1 stycznia 2040 r. do dnia 31 grudnia 2049 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu 



w kategorie lokat stanowiących: 



a) Część Udziałową może wynosić od 40 do 70% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 30 do 60% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



3) od 1 stycznia 2050 r. do dnia 31 grudnia 2054 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu 



w kategorie lokat stanowiących:  



a) Część Udziałową może wynosić od 25 do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 50 do 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



4) od 1 stycznia 2055 r. do dnia 31 grudnia 2059 całkowita wartość lokat Subfunduszu 



w kategorie lokat stanowiących:  



a) Część Udziałową może wynosić od 10 do 30% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 70 do 90% Wartości Aktywów Subfunduszu 



- w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo zmniejszany 



na rzecz Części Dłużnej;   



5) od 1 stycznia 2060 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących:  



a) Część Udziałową może wynosić od 0 do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu;  



b) Część Dłużną może wynosić od 85 do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu.  



Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu uwzględnia 



się faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem funduszy i instytucji wspólnego 



inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa 



inwestowane są w Aktywa Subfunduszu, na podstawie ostatnio dostępnych Subfunduszowi danych, 



oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu Instrumentów Pochodnych. 
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III. FIRMA, SIEDZIBA I ADRES TOWARZYSTWA 



 



Firma:   PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  



Siedziba: Warszawa 



Adres:  ul. Krucza 50 



 00-025 Warszawa 



 



PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców 



prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 



Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000486060.  



IV. OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY 



 



Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 18 kwietnia 2019 roku 



do 31 grudnia 2019 roku. Za pierwszy dzień okresu sprawozdawczego przyjęto dzień wpisu 



Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. Pierwsze zdarzenie wywołujące skutki 



o charakterze majątkowym lub finansowym miało miejsce 13 grudnia 2019 roku. W związku z tym 



faktem pierwsza wycena Wartości Aktywów Netto Funduszu została sporządzona na dzień 16 



grudnia 2019 roku po przydzieleniu jednostek uczestnictwa przez agenta transferowego uczestnikom 



funduszu. Dniem bilansowym jest dzień 31 grudnia 2019 roku.  



Zgodnie z par. 32 pkt 1 i 2 Rozporządzenia MF z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych 



zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku nr 249 poz. 1859), sprawozdanie 



finansowe sporządzone jest w walucie polskiej, a zawarte w nim informacje wykazane zostały 



w tysiącach złotych, za wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, oraz wyniku 



z operacji na jednostkę uczestnictwa, które podane są w złotych oraz liczby jednostek uczestnictwa 



podanych w sztukach. Z uwagi na niewielkie aktywa Funduszu, w Informacji Dodatkowej zostały 



zaprezentowane istotne dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Funduszu, wyrażone w złotych. 



 



V. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI 



 



Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone 



przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz oraz Subfundusze w dającej się 



przewidzieć przyszłości tzn. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zdaniem 



Zarządu PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A nie występują okoliczności wskazujące 



na zagrożenie kontynuacji działalności Funduszu ani Subfunduszy.  



Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu, 



określone statutem i przepisami o funduszach inwestycyjnych. 
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VI. PODMIOT, KTÓRY PRZEPROWADZIŁ BADANIE SPRAWOZDANIA 



FINANSOWEGO 



 



Podmiotem, który przeprowadził badanie połączonego  sprawozdania finansowego Funduszu PFR 



PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 18 kwietnia 2019 roku 



do 31 grudnia 2019 roku jest Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Obrzeżnej 5/8p, 02-691 



Warszawa. Spółka jest wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 244.  



 



VII.  WSKAZANIE KATEGORII JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 



 



Fundusz w ramach Subfunduszy oferuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A. 
 



 



POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU 



 



TABELA GŁÓWNA 



 



Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



zł



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach ogółem



Akcje 0 0 0



Warranty subskrypcyjne 0 0 0



Prawa do akcji 0 0 0



Prawa poboru 0 0 0



Kwity depozytowe 0 0 0



Listy zastawne 0 0 0



Dłużne papiery wartościowe 0 0 0



Instrumenty pochodne 0 0 0



Udziały w spółkach z ograniczoną 



odpowiedzialnością
0 0 0



Jednostki uczestnictwa 0 0 0



Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0



Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 



wspólnego inwestowania mające siedzibę za 



granicą



0 0 0



Wierzytelności 0 0 0



Weksle 0 0 0



Depozyty 2 2 100,00



Waluty 0 0 0



Nieruchomości 0 0 0



Statki morskie 0 0 0



Inne 0 0 0



Razem 2 2 100,00



31.12.2019



SKŁADNIKI LOKAT
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POŁĄCZONY BILANS 



 



POŁĄCZONY BILANS 31.12.2019



I. Aktywa 2



1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0



2. Należności 0



3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0



4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0



- dłużne papiery wartościowe 0



5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2



- dłużne papiery wartościowe 0



6. Nieruchomości 0



7. Pozostałe aktywa 0



II. Zobowiązania 0



1. Zobowiązania własne subfunduszy 0



2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0



III. Aktywa netto (I-II) 2



IV. Kapitał funduszu 2



1. Kapitał wpłacony 2



2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0



V. Dochody zatrzymane 0



1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 0



2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0



VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 2  
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POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI FUNDUSZU 



 



POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 18.04.2019 - 31.12.2019



I. Przychody z lokat 0



1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0



2. Przychody odsetkowe 0



3. Dodatnie saldo różnic kursowych 0



4. Pozostałe 0



II. Koszty funduszu 0



1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 0



2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0



3. Opłaty dla depozytariusza 0



4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0



5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0



6. Usługi w zakresie rachunkowości 0



7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0



8. Usługi prawne 0



9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0



10. Koszty odsetkowe 0



11. Ujemne saldo różnic kursowych 0



12. Pozostałe 0



III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0



IV. Koszty funduszu netto (II-III) 0



V. Przychody z lokat netto (I-IV) 0



VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0



- z tytułu różnic kursowych 0



2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 0



- z tytułu różnic kursowych 0



VII. Wynik z operacji 0  
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POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO FUNDUSZU 



 



POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 18.04.2019 - 31.12.2019



1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0



2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 0



a) przychody z lokat netto 0



b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0



c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 0



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), w tym: 2



a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek 



uczestnictwa)
2



b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych 



jednostek uczestnictwa)
0



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 2



7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 2



8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1   
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INFORMACJA DODATKOWA 



 



1) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, 



UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES 



SPRAWOZDAWCZY 



 



Zaprezentowane sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem sporządzonym dla Funduszu  



i w związku z tym nie występują takie zdarzenia. 



 



2) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 



BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 



 



Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące  



COVID-19 (koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym 



świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. Zarząd Towarzystwa ściśle monitoruje 



sytuację i szuka sposobów na zminimalizowanie wpływu na Fundusz i Subfundusze, jednak wydaje 



się, że zawirowania na światowych rynkach finansowych i kapitałowych mogą w istotnie negatywny 



sposób wpłynąć na wycenę jednostek uczestnictwa Funduszu w przyszłości. Towarzystwo uważa 



taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za 



zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Ponieważ sytuacja wciąż się 



rozwija, Zarząd Towarzystwa uważa, że nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych szacunków 



ilościowych potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na Fundusz. Ewentualny wpływ zostanie 



uwzględniony w wycenie aktywów i zobowiązań Funduszu w 2020 roku. 



 



Po dniu bilansowym w istotny sposób wzrosły aktywa Funduszu.  W głównej mierze było to 



spowodowane otrzymanymi wpłatami od uczestników. Wartość aktywów netto na dzień 25 marca 



2020 r. wyniosła 1 856 tys. zł.  



 



Po dniu bilansowym nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia nieuwzględnione w prezentowanym 



sprawozdaniu Funduszu. 



 



3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI 



W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM  



I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH A UPRZEDNIO 



SPORZĄDZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI 



Nie dotyczy, w szczególności zaprezentowane sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem 



sporządzonym dla Funduszu. 



 



4) DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY 



ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ 



MAJATKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI 



I RENTOWNOŚĆ FUNDUSZU. 
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a) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki informowania uczestników 



o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu. 



b) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu wyceny 



aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu. 



c) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji 



zawieranych przez Fundusz. 



d) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły błędy podstawowe. 



 



5) NIEPEWNOŚĆ, CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI 



 



Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 



przez Fundusz i Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tzn. przez okres nie krótszy 



niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zdaniem Zarządu PFR TFI S.A. nie występują 



okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Funduszu i Subfunduszu. 



Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły przesłanki rozwiązania 



Funduszu, określone przepisami o funduszach inwestycyjnych. Prezentowane sprawozdanie 



nie zawiera związanych z tą kwestią korekt. 



 



6) INNE INFORMACJE NIŻ WSKAZANE W SPRAWOZDANIU, KTÓRE MOGŁYBY 



W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, 



FINANSOWEJ, WYNIKU Z OPERACJI FUNDUSZU I ICH ZMIAN 



 



Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych zgodnie 



z §32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859 z 2007 roku). Z uwagi 



na niewielkie aktywa Funduszu w poniższej tabeli przedstawiamy informacje, które mogłyby 



w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji 



Funduszu, wyrażone w złotych. 
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CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA POZYCJA W TABELI WARTOŚĆ W PLN



Tabela główna Depozyty 1506,28



Tabela główna Razem 1506,28



Bilans Aktywa 1576,37



Bilans Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 70,09



Bilans 
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku



1506,28



Bilans Aktywa netto 1576,37



Bilans Kapitał suma 1575,82



Bilans Kapitał wpłacony 1575,82



Bilans Dochody zatrzymane 0,55



Bilans Zakumulowane przychody z lokat netto 0,55



Bilans Kapitał i zakumulowany wynik 1576,37



Rachunek wyników Przychody z lokat 0,55



Rachunek wyników Przychody odsetkowe 0,55



Rachunek wyników Przychody z lokat netto 0,55



Rachunek wyników Wynik z operacji 0,55



Zestawienie zmian w aktywach Zmiana wartości aktywów netto 1576,37



Zestawienie zmian w aktywach Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) 0,55



Zestawienie zmian w aktywach a) przychody z lokat netto 0,55



Zestawienie zmian w aktywach



Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym 



(razem) 1575,82



Zestawienie zmian w aktywach a) zmiana wpłaconego 1575,82



Zestawienie zmian w aktywach



Łączna zmiana aktywów netto w okresie 



sprawozdawczym 1576,37



Zestawienie zmian w aktywach



Wartość aktywów netto na koniec okresu 



sprawozdawczego 1576,37



Zestawienie zmian w aktywach



Średnia wartość aktywów netto w okresie 



sprawozdawczym 1491,8



TABELA LOKAT



Bilans 



Rachunek wyników



Zestawienie zmian w aktywach



 
 



Warszawa, 16 kwietnia 2020 roku 



 



Podpisy osób reprezentujących Fundusz: 



 



 



 



           Ewa Małyszko           Piotr Kuba                                     Tomasz Orlik 



Prezes Zarządu PFR TFI S.A.     Członek Zarządu PFR TFI S.A.     Członek Zarządu PFR TFI S.A. 
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W celu zapewnienia najlepszego działania zalecane jest otwarcie  

tego portfolio PDF w programie Acrobat X, Adobe Reader X
 


lub w nowszej wersji któregoś z tych programów.
 


Pobierz program 
Adobe Reader! 



http://www.adobe.com/go/reader_download_pl
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ROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE  



SUBFUNDUSZU PFR PPK SFIO 2030 



ZA OKRES OD DNIA 18.04.2019 ROKU DO DNIA 31.12.2019 ROKU 
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Warszawa, 16 kwietnia 2020 roku 



 



 



 



OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 



 



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U z 2019 r poz. 



351) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych 



zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. nr 249, poz. 1859 z 2007 roku) Zarząd PFR 



Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia jednostkowe sprawozdanie finansowe 



PFR PPK SFIO 2030 wydzielonego w ramach PFR PPK Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które obejmuje:  



 



1. Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące lokaty 



w wysokości 0 tys. złotych,  



2. Bilans funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący aktywa netto 



w wysokości 0 tys. złotych,  



3. Rachunek wyniku z operacji za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 



wykazujący dodatni wynik z operacji w wysokości 0 tys. złotych,  



4. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 



roku wykazujące zwiększenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości 



0 tys. złotych,  



5. Noty objaśniające,  



6. Informację dodatkową.  



 



Wedle najlepszej wiedzy Zarządu PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. sprawozdanie 



finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedla 



w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz osiągnięty wynik 



z operacji Funduszu.  



 



Podmiot, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Funduszu na 31 grudnia 2019 



roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący 



badania sprawozdania finansowego Funduszu spełnili warunki konieczne do wydania bezstronnej 



i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. 



 



 



 



 



Ewa Małyszko         Piotr Kuba                                      Tomasz Orlik 



Prezes Zarządu PFR TFI S.A.   Członek Zarządu PFR TFI S.A.       Członek Zarządu PFR TFI S.A. 
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ZESTAWIENIE LOKAT 



 



Zostały zaprezentowane tylko te tabele, które dotyczą rodzajów lokat posiadanych przez Subfundusz 



na dzień bilansowy. Zestawienie lokat należy analizować łącznie z notami objaśniającymi 



i informacją dodatkową, które stanowią integralną część prezentowanego sprawozdania. 



 



TABELA GŁÓWNA 



 



Wartość według ceny 



nabycia w tys. zł



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach ogółem



Akcje 0 0 0,00



Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00



Prawa do akcji 0 0 0,00



Prawa poboru 0 0 0,00



Kwity depozytowe 0 0 0,00



Listy zastawne 0 0 0,00



Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00



Instrumenty pochodne 0 0 0,00



Udziały w spółkach z ograniczoną 



odpowiedzialnością
0 0 0,00



Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00



Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00



Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 



wspólnego inwestowania mające siedzibę za 



granicą



0 0 0,00



Wierzytelności 0 0 0,00



Weksle 0 0 0,00



Depozyty 0 0 100,00



Waluty 0 0 0,00



Nieruchomości 0 0 0,00



Statki morskie 0 0 0,00



Inne 0 0 0,00



Razem 0 0 100,00



31.12.2019



SKŁADNIKI LOKAT
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



 



DEPOZYTY Nazwa banku
Kraj siedziby 



banku
Waluta



Warunki 



oprocentowania



Wartość wg ceny 



nabycia w danej 



walucie w tys.



Wartość według 



ceny nabycia w 



tys. zł



Wartość wg wyceny 



na dzień bilansowy w 



danej walucie w tys.



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach 



ogółem



0 0 0,00



LO27122019N001 27.12.2019 - 



07.01.2020 Lokata terminowa
PKO BP S.A. Polska PLN Stałe 1,00% 0 0 0 0 100,00



0 0 0,00



0 0 0,00



I. W walutach państw należących do OECD



II. W walutach państw nienależących do OECD



Razem  
 



 



TABELE DODATKOWE 



 



SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH 



MOWA W ART. 107 USTAWY



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach ogółem



LO27122019N001 27.12.2019 - 07.01.2020 Lokata terminowa 0 100  
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BILANS 



 



BILANS 31.12.2019



I. Aktywa 0



1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0



2. Należności 0



3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0



4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0



- dłużne papiery wartościowe 0



5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0



- dłużne papiery wartościowe 0



6. Nieruchomości 0



7. Pozostałe aktywa 0



II. Zobowiązania 0



III. Aktywa netto (I-II) 0



IV. Kapitał subfunduszu 0



1. Kapitał wpłacony 0



2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0



V. Dochody zatrzymane 0



1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 0



2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0



VII. Kapitał subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 0



Liczba jednostek uczestnictwa 4,0835



Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,04



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 18.04.2019 - 31.12.2019



I. Przychody z lokat 0



1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0



2. Przychody odsetkowe 0



3. Dodatnie saldo różnic kursowych 0



4. Pozostałe 0



II. Koszty subfunduszu 0



1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 0



2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0



3. Opłaty dla depozytariusza 0



4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów subfunduszu 0



5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0



6. Usługi w zakresie rachunkowości 0



7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu 0



8. Usługi prawne 0



9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0



10. Koszty odsetkowe 0



11. Ujemne saldo różnic kursowych 0



12. Pozostałe 0



III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0



IV. Koszty subfunduszu netto (II-III) 0



V. Przychody z lokat netto (I-IV) 0



VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0



- z tytułu różnic kursowych 0



2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 0



- z tytułu różnic kursowych 0



VII. Wynik z operacji 0



Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa 0,04  
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 18.04.2019 - 31.12.2019



I. Zmiana wartości aktywów netto 0



1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0



2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 0



a) przychody z lokat netto 0



b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0



c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 0



4. Dystrybucja dochodów (przychodów) subfunduszu (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), w tym: 0



a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek 



uczestnictwa)
0



b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych 



jednostek uczestnictwa)
0



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 0



7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 0



8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym* 0



II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 4,0835



1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 4,0835



a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 4,0835



b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,0000



c) saldo zmian 4,0835



2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności subfunduszu, w 



tym:
4,0835



a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 4,0835



b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,0000



c) saldo zmian 4,0835



3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0,0000



III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,04



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



sprawozdawczego
0,00



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



sprawozdawczego
100,04



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



sprawozdawczym**
0,91
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4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 100,00



- data wyceny 2019-12-16



5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 100,03



- data wyceny 2019-12-27



6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w 



okresie sprawozdawczym
100,03



- data wyceny 2019-12-30



IV. Procentowy udział kosztów subfunduszu w średniej wartości aktywów netto (w skali 



roku), w tym:
0



1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0



2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0



3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0



4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów subfunduszu 0



5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0



6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu 0  
 



*Średnia wartość aktywów netto została obliczona jako średnia arytmetyczna z wartości aktywów netto na dni 



wyceny oficjalnej Subfunduszu 



 



**Procentowa zmiana wartości jednostki uczestnictwa została zaprezentowana w stosunku rocznym
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE  



 



NOTA 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 



 



I. Opis przyjętych zasad rachunkowości   



Sprawozdanie finansowe PFR PPK SFIO obejmujące okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 



2019 roku sporządzone zostało na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku 



o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 



24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 



nr 249, poz. 1859 z 2007 roku).  



 



Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 



1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 



2. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 



w języku polskim i w walucie polskiej. 



3. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się odrębnie od sprawozdania finansowego 



Towarzystwa. 



4. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się jako roczne sprawozdanie finansowe, 



obejmujące dane dotyczące poprzedniego i bieżącego roku obrotowego oraz jako półroczne 



sprawozdanie finansowe obejmujące dane za pierwsze półrocze bieżącego roku obrotowego 



oraz dane porównywalne. 



5. Sprawozdanie finansowe Funduszu składa się z: 



1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 



2) zestawienia lokat, 



3) bilansu, 



4) rachunku wyniku z operacji, 



5) zestawienia zmian w aktywach netto, 



6) not objaśniających, 



7) informacji dodatkowej. 



 



6. Do rocznego sprawozdania finansowego Funduszu dołącza się: 



1) list Towarzystwa, skierowany do uczestników Funduszu omawiający w sposób zwięzły 



wyniki działania Funduszu w okresie sprawozdawczym, 



2) oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów Funduszu, 



w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach 



papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu 



finansowym, ze stanem faktycznym, 



3) sprawozdanie biegłego rewidenta z badania. 
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7. Półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy  



od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.  



8. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 



9. Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu podlega przeglądowi przez biegłego rewidenta. 



10. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta  



oraz odpisem uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa o zatwierdzeniu 



sprawozdania finansowego podlega ogłoszeniu, o którym mowa w art. 70 Ustawy  



o Rachunkowości. 



11. Złożenie do ogłoszenia oraz do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz do Sądu 



Rejestrowego rocznego sprawozdania finansowego Funduszu następuje niezwłocznie po jego 



zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później jednak niż w terminie czterech miesięcy 



od zakończenia roku obrotowego.  



Ujmowanie oraz wycena aktywów i pasywów Funduszu 



1. Do wyceny aktywów Funduszu stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 



o rachunkowości (Dz.U z 2019 r. poz. 351) (dalej: „Ustawa o Rachunkowości”) oraz przepisy 



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



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859 z 2007 roku) oraz wszelkie 



zmiany tych przepisów. 



2. Dniem Wyceny jest zgodnie ze Statutem dzień, w którym wycenia się aktywa Funduszu, ustala 



się Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartości Aktywów Netto Subfunduszy oraz ustala się 



Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszy. Dniem tym jest każdy 



dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 



S.A.  



3. W każdym Dniu Wyceny Fundusz wycenia aktywa Funduszu oraz ustala: 



1) zobowiązania Funduszu, 



2) wartość Aktywów Netto Funduszu przypadających na Jednostkę Uczestnictwa. 



4. Aktywami Funduszu są w szczególności: 



1) mienie Funduszu obejmujące również środki z tytułu wpłat na kapitał Funduszu, 



2) należności, o ile spełniają definicję aktywów z Ustawy o Rachunkowości, 



3) prawa nabyte oraz pożytki z tych praw. 



5. Wartość Aktywów Funduszu, Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto 



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 wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składników lokat Funduszu  



z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.  



6. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny ustala się pomniejszając Wartość 



Aktywów Funduszu o jego zobowiązania. 
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7. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane są w sposób następujący:  
 



1) Wartość godziwą składników lokat Funduszu wyznacza się w oparciu o ostatni dostępny  



w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku w Dniu Wyceny 



danego składnika lokat z aktywnego rynku, 



a) w przypadku gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu  



w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia  



— innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni 



dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny; 



b) jeżeli w Dniu Wyceny na aktywnym rynku organizowana jest sesja fixingowa, 



to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu fixingowego, 



2) Jeżeli w momencie dokonywania wyceny aktywny rynek, na podstawie którego wyceniany 



jest dany składnik lokat, nie prowadzi obrotu, wówczas wyceny danego składnika lokat 



dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny kurs zamknięcia ustalony na tym aktywnym 



rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej ustalonej przez aktywny rynek 



wartości stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej 



określonych w punkcie 23.  



3) Jeżeli ostatni dostępny kurs został wyznaczony w oparciu o znacząco niski wolumen 



obrotów na danym składniku lokat albo na danym składniku lokat nie zawarto żadnej 



transakcji lub kurs ten pochodzi z dnia wcześniejszego niż ostatni dzień obrotu danym 



składnikiem na danym aktywnym rynku, wówczas wycenę danego składnika lokat 



dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony 



przez aktywny rynek, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej określonych w punkcie 



23 oraz z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Subfunduszu jest dokonywana 



po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia  



– innej ustalonej przez aktywny rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni 



dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń 



mających wpływ na ten kurs albo wartość. 



 



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



aktywnym rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. 
 



9. Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego, o którym mowa w punkcie 8, jest wolumen 



obrotu na danym składniku lokat w poprzednim miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem 



punktu 10. W przypadku braku możliwości obiektywnego, wiarygodnego ustalenia wielkości 



wolumenu obrotu w poprzednim miesiącu kalendarzowym Fundusz stosuje możliwe 



do zastosowania kryterium:  



1) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat w poprzednim miesiącu 



kalendarzowym, lub 



2) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, lub 



3) kolejność wprowadzenia do obrotu na danym rynku, lub 



4) możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku. 



 



10. Dla polskich obligacji skarbowych w przypadku braku codziennego obrotu na aktywnych 



rynkach, za rynek główny przyjmuje się Treasury BondSpot Poland, ze względu na hurtowy 



charakter rynku. 
 



11. Wyboru rynku głównego, o którym mowa w punkcie  8, dokonuje się na koniec każdego 



kolejnego miesiąca kalendarzowego  
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12. Ostatnie dostępne kursy składników lokat notowanych na aktywnym rynku w dniu 



dokonywania wyceny Subfundusz określa o godzinie 23:30. Wybór godziny 23:30 jest 



uzasadniony następującymi okolicznościami: 
 



1) godzina 23:30 jest godziną, o której na polskim rynku międzybankowym na podstawie 



kwotowań największych banków ustalone zostały już stawki oprocentowania depozytów 



międzybankowych WIBOR i WIBID,  



2) o godzinie 23:30 w przypadku polskich i europejskich rynków giełdowych dostępne są kursy 



zamknięcia,  



3) o godzinie 23:30, w przypadku rynków północnoamerykańskich, południowoamerykańskich 



i azjatyckich w większości przypadków dostępne są kursy zamknięcia. 



 



13. Zgodnie z postanowieniami powyższych ustępów będą wyceniane następujące lokaty 



Subfunduszu, notowane na aktywnym rynku:  



 



1) akcje,  



2) warranty subskrypcyjne, 



3) prawa do akcji, 



4) prawa poboru, 



5) kwity depozytowe, 



6) listy zastawne, 



7) dłużne papiery wartościowe, 



8) instrumenty pochodne, 



9) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje 



wspólnego inwestowania, 



10) inne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu.   



 



14. Wartość składników lokat Funduszu nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się,  



z zastrzeżeniem pkt 17, w następujący sposób:  



 



1) dłużnych papierów wartościowych – w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej przy 



zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących  



z tytułu utraty wartości, począwszy od dnia rozliczenia umowy kupna, 



2) akcji: 



a) w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których można wskazać   



emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane  



na aktywnym rynku – przy wykorzystaniu modeli wskaźnikowych odnoszących cenę 



akcji do poszczególnych, wybranych parametrów finansowych działalności emitenta 



(cena/zysk, cena/wartość księgowa itp.) na podstawie ceny ogłaszanej na aktywnym 



rynku dla akcji emitentów notowanych na aktywnym rynku, 



  



b)  przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których nie można wskazać 



emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane  



na aktywnym rynku – przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów 



pieniężnych przy uwzględnieniu stopy dyskontowej uwzględniającej stopę wolną 



od ryzyka oraz premię za ryzyko związane z działalnością danego emitenta. Wartość 
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godziwa wynikająca z analizy finansowej będzie podlegała na bieżąco korekcie  



w każdym przypadku, w którym Subfundusz otrzyma informację dotyczącą istotnych 



zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość godziwą wycenianych akcji, 



  



c) inne techniki wyceny, jeżeli w ocenie Towarzystwa technika ta będzie zapewniać 



bardziej wiarygodne oszacowanie wartości godziwej 



 



3) dłużnych papierów wartościowych zawierających wbudowane instrumenty pochodne 



w sposób: 
 



a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściśle powiązane  



z wycenianym papierem dłużnym, wartość tego papieru dłużnego będzie wyznaczana 



przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego papieru dłużnego modelu wyceny; 



zastosowany model wyceny w zależności od charakterystyki wbudowanego 



Instrumentu Pochodnego będzie uwzględniać w swojej konstrukcji modele wyceny 



poszczególnych wbudowanych instrumentów pochodnych, 
 



b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane  



z wycenianym papierem dłużnym, wówczas wartość wycenianego papieru dłużnego 



będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego (bez wbudowanych 



instrumentów pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu efektywnej stopy 



procentowej oraz wartości wbudowanych instrumentów pochodnych wyznaczonych  



w oparciu o modele właściwe dla poszczególnych instrumentów pochodnych. 



 



4) warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji – w oparciu o modele wyceny tych lokat  



przy zastosowaniu parametrów pobranych z aktywnego rynku, przy czym w przypadku, 



gdy akcje emitenta nie są notowane na aktywnym rynku, cena akcji zastosowana do modelu 



zostanie wyznaczona zgodnie z postanowieniem pkt 2) powyżej, 



 



5) praw poboru – na podstawie modelu teoretycznej wartości prawa poboru, który ustala się  



w następujący sposób: 
𝑎 − 𝑏



1 +  
𝑛
𝑚



 



gdzie:  



a – ostatni kurs akcji "z prawem poboru" 



b - cena emisyjna akcji nowej emisji  



n - liczba akcji "z prawem poboru" 



m – liczba akcji nowej emisji 



 



6) kwitów depozytowych – na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny 



papieru wartościowego, w związku z którym został wyemitowany kwit depozytowy  



 



7) instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych,  



w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu lokaty, gdzie 



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



 



a) w przypadku kontraktów na kurs, cenę lub wartość papierów wartościowych  



lub Instrumentów Rynku Pieniężnego – model zdyskontowanych przepływów pieniężnych  
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b) przypadku opcji – model Blacka-Scholesa lub inne powszechnie uznane metody 



estymacji, 



c) w przypadku transakcji terminowych (forward), transakcji wymiany walut (currency 



swap) oraz transakcji wymiany płatności odsetkowych (interest rate swap) – model 



zdyskontowanych przepływów pieniężnych.  



W przypadku, gdy ze względu na charakter instrumentu pochodnego 



lub niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego nie będzie możliwe zastosowanie 



żadnego z powyższych modeli, instrument pochodny lub niewystandaryzowany instrument 



pochodny będzie wyceniany przy pomocy innej powszechnie uznanej metody estymacji 



wartości godziwej, w tym w szczególności zgodnie z kwotowaniem jego wartości podanym 



przez serwis Bloomberg, 



 



8) jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych 



przez fundusze zagraniczne oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje 



wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – w oparciu o ostatnio ogłoszoną 



wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikatu inwestycyjnego lub tytułu 



uczestnictwa z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały 



miejsce po dniu ogłoszenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat 



inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa, 
 



9) depozytów – w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych 



odsetek, przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej 



stopy procentowej. Wszystkie depozyty bankowe nie są prezentowane w środkach 



pieniężnych, tylko w tabeli głównej, 



 



10) wierzytelności pieniężnych oraz innych składników lokat niż określone powyżej – według 



wiarygodnie określonej wartości godziwej, o której mowa w punkcie 23.  



 



15. W przypadku przeszacowania składnika lokat Subfunduszu dotychczas wycenianego  



w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca 



z ksiąg rachunkowych Subfunduszu stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną 



skorygowaną cenę nabycia.  



 



16. Modele wyceny składników nienotowanych na aktywnym rynku, będą stosowane w sposób 



ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu finansowym 



Funduszu przez dwa kolejne lata. Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu 



podlegają uzgodnieniu z depozytariuszem. 



 



17. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych wycenia się według zasad 



przyjętych dla tych papierów wartościowych. Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych 



mogą być wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, których nabycie 



jest dopuszczalne przez Fundusz. 



 



18. 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.  
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19. 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.  
 



20. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu 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. 
 



21. Aktywa oraz zobowiązania Subfunduszu, o których mowa w punkcie 14, wykazuje się 



w złotych,  



po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty 



przez Narodowy Bank Polski. 
 



22. Wartość aktywów Subfunduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których 



Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do średniego kursu NBP z dnia 



wyceny waluty USD, a jeżeli nie jest to możliwe – do waluty EUR.  



 



23. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość wyznaczoną poprzez:  
 



1) oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę 



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



przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem, 



2) zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego  



modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku, 



3) oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, 



4) oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek,  



na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie 



składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 



 



5) Modele i metody wyceny składników lokat funduszu, o których mowa w punkcie 14, podlegają 



uzgodnieniu z depozytariuszem. 



 



24. W przypadku składników lokat notowanych na aktywnym rynku za powszechnie uznane 



metody estymacji uznaje się w szczególności: 



a) W przypadku instrumentów udziałowych począwszy od 15-go dnia bez obrotu na GPW lub 



20-go dnia bez obrotu na New Connect - średnią arytmetyczną z najlepszych ofert kupna  



i sprzedaży, pod warunkiem, że różnica między najlepszą ofertą kupna a najlepszą ofertą 



sprzedaży jest nie większa niż 5% ostatniego kursu zamknięcia (a w przypadku braku kursu 



zamknięcia — innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik),  



przy czym opieranie się tylko na ofercie kupna lub tylko na ofercie sprzedaży jest 



niedopuszczalne. Jeżeli w ciągu następnych 90-tu Dni Wyceny na danym papierze nie 



odnotowano obrotu, przystępuje się do szacowania wartości godziwej na podstawie 



pozostałych metod określonych w pkt. 23. 



b) W przypadku instrumentów dłużnych począwszy od 30-dnia bez obrotu - średnią 



arytmetyczną z najlepszych ofert kupna i sprzedaży, pod warunkiem, że różnica między 



najlepszą ofertą kupna a najlepszą ofertą sprzedaży jest nie większa niż 2% ostatniego kursu 



zamknięcia (a w przypadku braku kursu zamknięcia — innej, ustalonej przez rynek wartości 
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stanowiącej jego odpowiednik), przy czym opieranie się tylko na ofercie kupna lub tylko 



na ofercie sprzedaży jest niedopuszczalne. Jeżeli w ciągu następnych 90-tu Dni Wyceny  



na danym papierze nie odnotowano obrotu, przystępuje się do szacowania wartości 



godziwej na podstawie pozostałych metod określonych w pkt. 24 lit. c. Jeżeli zastosowanie 



pkt. 24 lit c nie jest możliwe, przystępuje się do szacowania wartości godziwej na podstawie 



pozostałych metod określonych w pkt. 23. 



c) W przypadku dłużnych papierów wartościowych, w tym listów zastawnych, za wartość 



godziwą przyjmuje się wartość oszacowaną przez serwis Bloomberg (wartość publikowana 



jako Bloomberg Generic). 



 



II. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 



W okresie sprawozdawczym PFR PPK SFIO nie dokonał zmian w stosowanych zasadach 



rachunkowości. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za pierwszy okres 



sprawozdawczy Subfunduszu. 



 



NOTA 2 NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 



 



NOTA-2 NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 31.12.2019



Z tytułu zbytych lokat 0



Z tytułu instrumentów pochodnych 0



Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 0



Z tytułu dywidendy 0



Z tytułu odsetek 0



Z tytułu udzielonych pożyczek, w podziale na podmioty udzielające pożyczek 0



Pozostałe 0



Razem 0  
 



 



 



 



 



 



 



 



NOTA 3 ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 
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NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 31.12.2019



Z tytułu nabytych aktywów 0



Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się subfunduszu do odkupu 0



Z tytułu instrumentów pochodnych 0



Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa 0



Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 0



Z tytułu wypłaty dochodów subfunduszu 0



Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0



Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0



Z tytułu rezerw 0



Pozostałe zobowiązania 0



Razem 0  
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NOTA 4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 



 



 



Wartość na dzień 



bilansowy w danej 



walucie w tys.



Wartość na dzień 



bilansowy w walucie 



sprawozdania 



finansowego w tys.



I. Banki: 0 0



31.12.2019



I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta



 
 



 



 



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: 0



PLN 0 0



18.04.2019 - 31.12.2019



II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH 



W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
Waluta



 



 



 



Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 



 



Nie dotyczy 
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NOTA 5 RYZYKA 



 



TABELA I



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



aktywach



I. Aktywa obciążone ryzykiem stopy procentowej: 0 100,00%



1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej 



wynikającym ze stopy procentowej, w tym:
0 0,00%



- instrumenty o stałym oprocentowaniu i zerokuponowe 0 0,00%



2. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany wysokości 



przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
0 0,00%



3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej 



wynikającym ze stopy procentowej
0 100,00%



4. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany wysokości 



przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
0 0,00%



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



zobowiązaniach



II. Zobowiązania obciążone ryzykiem stopy procentowej 0 0,00%



31.12.2019
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TABELA II



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



aktywach



I. Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym inne niż należności wykazane w bilansie 0 100,00%



II. Koncentracja ryzyka kredytowego w kategoriach lokat:
Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



ogólnej sumie



Papiery Skarbu Państwa, w tym: 0 0,00%



    - Polska 0 0,00%



Papiery komercyjne 0 0,00%



Listy zastawne 0 0,00%



Instrumenty pochodne 0 0,00%



Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0,00%



Depozyty 0 100,00%



31.12.2019



 
 



 



TABELA III



I. Aktywa obciążone ryzykiem walutowym



Papiery udziałowe



Instrume



nty 



dłużne



Instrumenty pochodne



Tytuły 



uczestnictw



a



II. Zobowiązania obciążone ryzykiem walutowym 0 0,00%



Koncentracja ryzyka walutowego w kategoriach lokat:



Wartość bilansowa w tys. zł Udział procentowy w zobowiązaniach



0 0,00%



Udział procentowy w ogólnej sumie



31.12.2019



Wartość bilansowa w tys. zł Udział procentowy w aktywach



 
 



NOTA 6 INSTRUMENTY POCHODNE 
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PFR TFI S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 



przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 



pod numerem KRS 0000486060, NIP: 1070027625 



Kapitał zakładowy 48.000.000 złotych, wpłacony w całości. 



 



 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 8 KREDYTY I POŻYCZKI 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE 



 



I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU 



Wartość na dzień 



bilansowy w danej 



walucie w tys.



Wartość na dzień 



bilansowy w tys. zł



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0



PLN 0 0



Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0



Należności 0 0



Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0



Zobowiązania 0 0



31.12.2019



Pozycja bilansowa



 
 



 



 



II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU 
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Nie dotyczy.  



 



 



NOTA 10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 



Nie dotyczy. 



 



 



NOTA 11 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 



Nie dotyczy. 



 



 



NOTA 12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 



Subfundusz rozpoczął działalność w 2019 r., w związku z tym brak jest danych porównawczych za poprzednie lata 



obrotowe. 



 



NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 31.12.2019



I. Wartość aktywów netto w tys. zł 0



II. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,04



III. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa



kategoria A 100,04  
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INFORMACJA DODATKOWA 



 



1) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, 



UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES 



SPRAWOZDAWCZY 



 



Zaprezentowane sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem sporządzonym dla Subfunduszu 



i w związku z tym nie występują takie zdarzenia. 



 



2) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 



BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 



 



Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 



(koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego 



negatywny wpływ objął wiele krajów. Zarząd Towarzystwa ściśle monitoruje sytuację i szuka sposobów 



na zminimalizowanie wpływu na Fundusz i Subfundusze, jednak wydaje się, że zawirowania 



na światowych rynkach finansowych i kapitałowych mogą w istotnie negatywny sposób wpłynąć 



na wycenę jednostek uczestnictwa Funduszu w przyszłości. Towarzystwo uważa taką sytuację 



za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie 



po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Ponieważ sytuacja wciąż się rozwija, Zarząd 



Towarzystwa uważa, że nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych szacunków ilościowych 



potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na Fundusz. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony 



w wycenie aktywów i zobowiązań Funduszu w 2020 roku. 



 



Po dniu bilansowym w istotny sposób wzrosły aktywa netto Subfunduszu.  W głównej mierze było 



to spowodowane otrzymanymi wpłatami od uczestników. Wartość aktywów netto na dzień 25 marca 



2020 r.  wyniosła 266 tys. zł.  



 



Po dniu bilansowym nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia nieuwzględnione w prezentowanym 



sprawozdaniu Subfunduszu. 



 



3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI 



W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH 



FINANSOWYCH A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI I OPUBLIKOWANYMI 



SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI 



Nie dotyczy, w szczególności zaprezentowane sprawozdanie finansowe jest pierwszym sprawozdaniem 



finansowym sporządzonym dla Subfunduszu. 



 



4) DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ 



WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ 
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MAJATKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ 



FUNDUSZU. 



a) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach 



wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Subfunduszu. 



b) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu wyceny 



aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Subfunduszu. 



c) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych 



przez Subfundusz. 



d) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły błędy podstawowe. 



 



5) NIEPEWNOŚĆ, CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI 



 



Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 



Fundusz i Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tzn. przez okres nie krótszy niż 



12 miesięcy od dnia bilansowego. Zdaniem Zarządu PFR TFI S.A. nie występują okoliczności 



wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Funduszu i Subfunduszu. Na dzień 



sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu, określone 



przepisami o funduszach inwestycyjnych. Prezentowane sprawozdanie nie zawiera związanych z tą 



kwestią korekt. 



 



6) INNE INFORMACJE NIŻ WSKAZANE W SPRAWOZDANIU, KTÓRE MOGŁYBY 



W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, 



WYNIKU Z OPERACJI FUNDUSZU I ICH ZMIAN 



Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych zgodnie 



z §32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859). Z uwagi na niewielkie aktywa 



Subfunduszu w poniższej tabeli przedstawiamy informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć 



na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu, wyrażone w złotych. 
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CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA POZYCJA W TABELI WARTOŚĆ W PLN



Tabela główna Depozyty 408,50



Tabela główna Razem 408,50



Tabela uzupełniająca Depozyty



Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w danej 



walucie 408,50



Tabela uzupełniająca Depozyty Wartość według wyceny na dzień bilansowy 408,50



Tabela uzupełniająca Depozyty Razem 408,50



Składniki lokat nabyte od podmiotów, 



o których mowa w art. 107 Wartość według wyceny na dzień bilansowy 408,50



Bilans Aktywa 408,50



Bilans Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 408,50



Bilans Aktywa netto 408,50



Bilans Kapitał suma 408,35



Bilans Kapitał wpłacony 408,35



Bilans Dochody zatrzymane 0,15



Bilans Zakumulowane przychody z lokat netto 0,15



Bilans Kapitał i zakumulowany wynik 408,5



Rachunek wyników Przychody z lokat 0,15



Rachunek wyników Przychody odsetkowe 0,15



Rachunek wyników Przychody z lokat netto 0,15



Rachunek wyników Wynik z operacji 0,15



Zestawienie zmian w aktywach Zmiana wartości aktywów netto 408,50



Zestawienie zmian w aktywach Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) 0,15



Zestawienie zmian w aktywach a) przychody z lokat netto 0,15



Zestawienie zmian w aktywach



Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym 



(razem) 408,35



Zestawienie zmian w aktywach a) zmiana wpłaconego 408,35



TABELA LOKAT



Bilans 



Rachunek wyników



Zestawienie zmian w aktywach
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Zestawienie zmian w aktywach



Łączna zmiana aktywów netto w okresie 



sprawozdawczym 408,50



Zestawienie zmian w aktywach



Wartość aktywów netto na koniec okresu 



sprawozdawczego 408,50



Zestawienie zmian w aktywach



Średnia wartość aktywów netto w okresie 



sprawozdawczym 391,67



Nota 4. II Średni poziom środków pieniężnych 154,62



Nota 4. II Średni poziom środków pieniężnych w PLN 154,62



Nota 5. I Aktywa obciążone ryzykiem stopy procentowej 408,50



Nota 5. I



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 



obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej 



wynikającym ze stopy procentowej 408,50



Nota 5. II 



Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym inne niż 



należności wykazane w bilansie 408,50



Nota 5. II Depozyty 408,50



Nota 9 Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 408,50



Nota 9



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w 



PLN 408,50



Noty objaśniające



 



 



Nie występują inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny 



sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu i ich 



zmian. 



 



Warszawa, 16 kwietnia 2020 roku 



 



Podpisy osób reprezentujących Fundusz: 



 



 



 



 



 



 



           Ewa Małyszko           Piotr Kuba                                      Tomasz Orlik 



Prezes Zarządu PFR TFI S.A.       Członek Zarządu PFR TFI S.A.     Członek Zarządu PFR TFI S.A. 
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 



FINANSOWEGO   



 



 



Dla Uczestników oraz Rady Nadzorczej PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 



 



Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego  



Opinia   



Przeprowadziliśmy badanie załączonego jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Subfunduszu PFR 



PPK 2030 („Subfundusz”), wydzielonego w ramach PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 



(„Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, na które 



składają się:  



 zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące lokaty w wysokości 0 tysięcy 



złotych, 



 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje sumę aktywów netto w wysokości 0 



tysięcy złotych, 



 rachunek wyniku z operacji za okres od 18 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący 



dodatni wynik z operacji w kwocie 0 tysięcy złotych,  



 zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 18 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku 



wykazujące zwiększenie aktywów netto o kwotę 0 tysięcy złotych, 



 noty objaśniające i informacja dodatkowa („jednostkowe sprawozdanie finansowe”). 



 



Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe:  



 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2019 



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 (Dz.U. z 2019 roku, poz. 351, z 



późniejszymi zmianami – „ustawa o rachunkowości”) i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra 



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



inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249, poz. 1859  – „Rozporządzenie”) oraz zgodnie z przyjętymi 



zasadami (polityką) rachunkowości,  



 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Fundusz przepisami prawa i postanowieniami statutu 



Funduszu,  



 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami 



rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.











Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 
Subfundusz PFR PPK 2030, wydzielonego w ramach PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty  
sporządzonego za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 
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Podstawa opinii 



Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 



Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 



3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów badania oraz innych 



dokumentów, z późniejszymi zmianami („KSB”)  oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych 



rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1421, z późniejszymi 



zmianami – „ustawa o biegłych rewidentach”). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została 



dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie 



jednostkowego sprawozdania finansowego. 



Jesteśmy niezależni od Funduszu zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej 



Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz 



z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. 



Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie 



przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Funduszu 



zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach. 



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



naszej opinii. 



 



Objaśnienie ze zwróceniem uwagi – sprawy ujawnione w informacji dodatkowej 



Zwracamy uwagę na punkt 6 informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania finansowego, w którym 



wskazano, że informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych zgodnie 



z §32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249, poz. 1859). Z uwagi na niewielkie aktywa 



Subfunduszu w tabeli ujawnionej w punkcie 6 informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania 



finansowego przedstawiono informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 



majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu, wyrażone w złotych.  



Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy. 



 



Odpowiedzialność Zarządu PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz członków Rady Nadzorczej 



Towarzystwa za jednostkowe sprawozdanie finansowe  



Zarząd PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) zarządzający Subfunduszem 



i reprezentujący Subfundusz jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych 



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



sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu zgodnie z przepisami ustawy o 



rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi 



przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości 



i statutem Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Towarzystwo uznaje za niezbędną aby umożliwić 



sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 



spowodowanego oszustwem lub błędem. 



Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Funduszu 



i Subfunduszu do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z 



kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z 











Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 
Subfundusz PFR PPK 2030, wydzielonego w ramach PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty  
sporządzonego za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 
 



 Strona 3 z 5  
 



wyjątkiem sytuacji, kiedy istnieje zamiar likwidacji Funduszu lub Subfunduszu albo zaniechania prowadzenia 



działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 



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



jednostkowe sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości i 



Rozporządzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu 



sprawozdawczości finansowej Funduszu. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 



Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy jednostkowe 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 jednostkowego sprawozdania finansowego. 



Zgodnie z KSB 320 par. 5 koncepcja istotności jest stosowana przez biegłego rewidenta zarówno przy 



planowaniu i przeprowadzaniu badania, jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania 



zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na jednostkowe sprawozdania 



finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i 



stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania, w tym stwierdzenia dotyczące innych wymogów prawa i 



regulacji, są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego 



zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta. 



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 jednostkowego sprawozdania finansowego 



spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 



odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby 



stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z 



oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, 



fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej, 



 uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur 



badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat 



skuteczności kontroli wewnętrznej Funduszu, 



 oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków 



księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa, 



 wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 



kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 



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



w znaczącą wątpliwość zdolność Funduszu lub Subfunduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli 



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



naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w jednostkowym 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 lub Subfundusz 



zaprzestanie kontynuacji działalności, 
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 oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego, w tym 



ujawnienia, oraz czy jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje 



i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.  



 



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



przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach 



kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 



 



Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności  



Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku 



(„Sprawozdanie z działalności”), załączone do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu. 



 



Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami 



prawa.  



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



Sprawozdanie z działalności Funduszu spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta 



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



z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem 



z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub 



naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na 



podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy 



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



z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności 



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



finansowym. 



 



Opinia o sprawozdaniu z działalności  



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



do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu:  



 zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości,  



 jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 



Ponadto, w świetle wiedzy o Funduszu i Subfunduszu oraz ich otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania 



oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji  



Opinia na temat Listu Towarzystwa skierowanego do Uczestników Subfunduszu 



Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za sporządzenie Listu 



Towarzystwa zgodnie z przepisami prawa. 



Nasza opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie obejmuje Listu Towarzystwa 



skierowanego do Uczestników Subfunduszu („List Towarzystwa”), załączonego do połączonego sprawozdania 



finansowego Funduszu . Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem jednostkowego 



sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią Listu Towarzystwa i wskazanie, czy informacje w nim 



zawarte uwzględniają postanowienia par. 37 Rozporządzenia i czy są one zgodne z informacjami zawartymi 



w załączonym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.   



Naszym zdaniem informacje zawarte w Liście Towarzystwa uwzględniają postanowienia par. 37 



Rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym jednostkowym sprawozdaniu 



finansowym.  



 



Oświadczenie Depozytariusza 



Do połączonego sprawozdania finansowego dołączono oświadczenie Depozytariusza potwierdzające 



zgodność danych dotyczących stanów aktywów Subfunduszu, w tym zapisanych na rachunkach pieniężnych i 



rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających przedstawionych w jednostkowym 



sprawozdaniu finansowym Subfunduszu, ze stanem faktycznym, zgodnie z par. 37 Rozporządzenia. 



 



Informacje, o których mowa w art. 222b ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 



funduszami inwestycyjnymi 



Do połączonego sprawozdania finansowego dołączono informacje, o których mowa w art. 222b ustawy z dnia 



27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 



(Dz. U. z 2020 roku, poz. 95). Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje powyższych 



informacji. 



 



Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 



sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Michał Stola. 



 



Działający w imieniu Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich pod 



numerem 244 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe: 



 



 



 



Michał Stola 



Biegły Rewident, nr w rejestrze 13164 



Warszawa, dnia 17 kwietnia 2020 roku 








						2020-04-17T12:59:05+0200


			Michał Paweł Stola

















 
     


  


 


W celu zapewnienia najlepszego działania zalecane jest otwarcie  

tego portfolio PDF w programie Acrobat X, Adobe Reader X
 


lub w nowszej wersji któregoś z tych programów.
 


Pobierz program 
Adobe Reader! 



http://www.adobe.com/go/reader_download_pl
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Warszawa, 16 kwietnia 2020 roku 



 



 



 



OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 



 



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U z 2019 r poz. 



351) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych 



zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. nr 249, poz. 1859 z 2007 roku) Zarząd PFR 



Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia jednostkowe sprawozdanie finansowe 



PFR PPK SFIO 2035 wydzielonego w ramach PFR PPK Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które obejmuje:  



 



1. Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące lokaty 



w wysokości 0 tys. złotych,  



2. Bilans funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący aktywa netto 



w wysokości 0 tys. złotych,  



3. Rachunek wyniku z operacji za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 



wykazujący dodatni wynik z operacji w wysokości 0 tys. złotych,  



4. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 



roku wykazujące zwiększenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości  



0 tys. złotych,  



5. Noty objaśniające,  



6. Informację dodatkową.  



 



Wedle najlepszej wiedzy Zarządu PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. sprawozdanie 



finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedla 



w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz osiągnięty wynik 



z operacji Funduszu.  



 



Podmiot, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Funduszu na 31 grudnia 2019 



roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący 



badania sprawozdania finansowego Funduszu spełnili warunki konieczne do wydania bezstronnej 



i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. 



 



 



 



 



Ewa Małyszko         Piotr Kuba                                      Tomasz Orlik 



Prezes Zarządu PFR TFI S.A.   Członek Zarządu PFR TFI S.A.       Członek Zarządu PFR TFI S.A. 
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ZESTAWIENIE LOKAT 



 



Zostały zaprezentowane tylko te tabele, które dotyczą rodzajów lokat posiadanych przez Subfundusz 



na dzień bilansowy. Zestawienie lokat należy analizować łącznie z notami objaśniającymi 



i informacją dodatkową, które stanowią integralną część prezentowanego sprawozdania. 



 



TABELA GŁÓWNA 



 



Wartość według ceny 



nabycia w tys. zł



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach ogółem



Akcje 0 0 0,00



Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00



Prawa do akcji 0 0 0,00



Prawa poboru 0 0 0,00



Kwity depozytowe 0 0 0,00



Listy zastawne 0 0 0,00



Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00



Instrumenty pochodne 0 0 0,00



Udziały w spółkach z ograniczoną 



odpowiedzialnością
0 0 0,00



Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00



Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00



Tytuły uczestnictwa emitowane przez 



instytucje wspólnego inwestowania mające 



siedzibę za granicą



0 0 0,00



Wierzytelności 0 0 0,00



Weksle 0 0 0,00



Depozyty 0 0 100,00



Waluty 0 0 0,00



Nieruchomości 0 0 0,00



Statki morskie 0 0 0,00



Inne 0 0 0,00



Razem 0 0 100,00



31.12.2019



SKŁADNIKI LOKAT
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



 



DEPOZYTY Nazwa banku
Kraj siedziby 



banku
Waluta



Warunki 



oprocentowania



Wartość wg ceny 



nabycia w danej 



walucie w tys.



Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



zł



Wartość wg wyceny 



na dzień bilansowy 



w danej walucie w 



tys.



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach 



ogółem



0 0 0,00



LO27122019N001 27.12.2019 - 



07.01.2020 Lokata terminowa
PKO BP S.A. Polska PLN Stałe 1,00% 0 0 0 0 100,00



0 0 0,00



0 0 0,00



I. W walutach państw należących do OECD



II. W walutach państw nienależących do OECD



Razem  
 



 



TABELE DODATKOWE 



 



SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH 



MOWA W ART. 107 USTAWY



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach ogółem



LO27122019N001 27.12.2019 - 07.01.2020 Lokata terminowa 0 100  
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BILANS 



 



BILANS 31.12.2019



I. Aktywa 0



1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0



2. Należności 0



3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0



4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0



- dłużne papiery wartościowe 0



5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0



- dłużne papiery wartościowe 0



6. Nieruchomości 0



7. Pozostałe aktywa 0



II. Zobowiązania 0



III. Aktywa netto (I-II) 0



IV. Kapitał subfunduszu 0



1. Kapitał wpłacony 0



2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0



V. Dochody zatrzymane 0



1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 0



2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0



VII. Kapitał subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 0



Liczba jednostek uczestnictwa 2,3348



Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,04   
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 



 



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 18.04.2019 - 31.12.2019



I. Przychody z lokat 0



1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0



2. Przychody odsetkowe 0



3. Dodatnie saldo różnic kursowych 0



4. Pozostałe 0



II. Koszty subfunduszu 0



1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 0



2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0



3. Opłaty dla depozytariusza 0



4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów subfunduszu 0



5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0



6. Usługi w zakresie rachunkowości 0



7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu 0



8. Usługi prawne 0



9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0



10. Koszty odsetkowe 0



11. Ujemne saldo różnic kursowych 0



12. Pozostałe 0



III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0



IV. Koszty subfunduszu netto (II-III) 0



V. Przychody z lokat netto (I-IV) 0



VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0



- z tytułu różnic kursowych 0



2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 0



- z tytułu różnic kursowych 0



VII. Wynik z operacji 0



Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa 0,04  
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 



 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 18.04.2019 - 31.12.2019



I. Zmiana wartości aktywów netto 0



1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0



2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 0



a) przychody z lokat netto 0



b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0



c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 0



4. Dystrybucja dochodów (przychodów) subfunduszu (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), w tym: 0



a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek 



uczestnictwa)
0



b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych 



jednostek uczestnictwa)
0



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 0



7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 0



8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym* 0



II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 2,3348



1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 2,3348



a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 2,3348



b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,0000



c) saldo zmian 2,3348



2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności subfunduszu, w 



tym:
2,3348



a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 2,3348



b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,0000



c) saldo zmian 2,3348



3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0,0000



III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,04



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



sprawozdawczego
0,00



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



sprawozdawczego
100,04



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



sprawozdawczym**
0,91











                                                                  Subfundusz PFR PPK SFIO 2035 
 
 



 
 



8 
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa 



t: +48 22 341 70 00 



e: sekretariat@pfrtfi.pl 



www.pfrtfi.pl 



PFR TFI S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 



przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 



pod numerem KRS 0000486060, NIP: 1070027625 



Kapitał zakładowy 48.000.000 złotych, wpłacony w całości. 



 



 



4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 100,00



- data wyceny 2019-12-16



5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 100,04



- data wyceny 2019-12-30



6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w 



okresie sprawozdawczym
100,04



- data wyceny 2019-12-30



IV. Procentowy udział kosztów subfunduszu w średniej wartości aktywów netto (w skali 



roku), w tym:
0



1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0



2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0



3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0



4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów subfunduszu 0



5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0



6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu 0  
 



*Średnia wartość aktywów netto została obliczona jako średnia arytmetyczna z wartości aktywów netto na dni 



wyceny oficjalnej Subfunduszu 



 



**Procentowa zmiana wartości jednostki uczestnictwa została zaprezentowana w stosunku rocznym
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE  
 



NOTA 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 



 



I. Opis przyjętych zasad rachunkowości   



Sprawozdanie finansowe PFR PPK SFIO obejmujące okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 



2019 roku sporządzone zostało na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku 



o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 



24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 



nr 249, poz. 1859 z 2007 roku).  



 



Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 



1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 



2. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 



w języku polskim i w walucie polskiej. 



3. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się odrębnie od sprawozdania finansowego 



Towarzystwa. 



4. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się jako roczne sprawozdanie finansowe, 



obejmujące dane dotyczące poprzedniego i bieżącego roku obrotowego oraz jako półroczne 



sprawozdanie finansowe obejmujące dane za pierwsze półrocze bieżącego roku obrotowego 



oraz dane porównywalne. 



5. Sprawozdanie finansowe Funduszu składa się z: 



1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 



2) zestawienia lokat, 



3) bilansu, 



4) rachunku wyniku z operacji, 



5) zestawienia zmian w aktywach netto, 



6) not objaśniających, 



7) informacji dodatkowej. 



 



6. Do rocznego sprawozdania finansowego Funduszu dołącza się: 



1) list Towarzystwa, skierowany do uczestników Funduszu omawiający w sposób zwięzły 



wyniki działania Funduszu w okresie sprawozdawczym, 



2) oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów Funduszu, 



w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach 



papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu 



finansowym, ze stanem faktycznym, 



3) sprawozdanie biegłego rewidenta z badania. 



7. Półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy  



od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.  
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8. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 



9. Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu podlega przeglądowi przez biegłego rewidenta. 



10. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta  



oraz odpisem uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa o zatwierdzeniu 



sprawozdania finansowego podlega ogłoszeniu, o którym mowa w art. 70 Ustawy  



o Rachunkowości. 



11. Złożenie do ogłoszenia oraz do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz do Sądu 



Rejestrowego rocznego sprawozdania finansowego Funduszu następuje niezwłocznie po jego 



zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później jednak niż w terminie czterech miesięcy 



od zakończenia roku obrotowego.  



Ujmowanie oraz wycena aktywów i pasywów Funduszu 



1. Do wyceny aktywów Funduszu stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 



o rachunkowości (Dz.U z 2019 r. poz. 351) (dalej: „Ustawa o Rachunkowości”) oraz przepisy 



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



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859 z 2007 roku) oraz wszelkie 



zmiany tych przepisów. 



2. Dniem Wyceny jest zgodnie ze Statutem dzień, w którym wycenia się aktywa Funduszu, ustala 



się Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartości Aktywów Netto Subfunduszy oraz ustala się 



Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszy. Dniem tym jest każdy 



dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 



S.A.  



3. W każdym Dniu Wyceny Fundusz wycenia aktywa Funduszu oraz ustala: 



1) zobowiązania Funduszu, 



2) wartość Aktywów Netto Funduszu przypadających na Jednostkę Uczestnictwa. 



4. Aktywami Funduszu są w szczególności: 



1) mienie Funduszu obejmujące również środki z tytułu wpłat na kapitał Funduszu, 



2) należności, o ile spełniają definicję aktywów z Ustawy o Rachunkowości, 



3) prawa nabyte oraz pożytki z tych praw. 



5. Wartość Aktywów Funduszu, Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto 



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 wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składników lokat Funduszu  



z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.  



6. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny ustala się pomniejszając Wartość 



Aktywów Funduszu o jego zobowiązania. 



7. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane są w sposób następujący:  
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1) Wartość godziwą składników lokat Funduszu wyznacza się w oparciu o ostatni dostępny  



w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku w Dniu Wyceny 



danego składnika lokat z aktywnego rynku, 



a) w przypadku gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu  



w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia  



— innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni 



dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny; 



b) jeżeli w Dniu Wyceny na aktywnym rynku organizowana jest sesja fixingowa, 



to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu fixingowego, 



2) Jeżeli w momencie dokonywania wyceny aktywny rynek, na podstawie którego wyceniany 



jest dany składnik lokat, nie prowadzi obrotu, wówczas wyceny danego składnika lokat 



dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny kurs zamknięcia ustalony na tym aktywnym 



rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej ustalonej przez aktywny rynek 



wartości stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej 



określonych w punkcie 23.  



3) Jeżeli ostatni dostępny kurs został wyznaczony w oparciu o znacząco niski wolumen 



obrotów na danym składniku lokat albo na danym składniku lokat nie zawarto żadnej 



transakcji lub kurs ten pochodzi z dnia wcześniejszego niż ostatni dzień obrotu danym 



składnikiem na danym aktywnym rynku, wówczas wycenę danego składnika lokat 



dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony 



przez aktywny rynek, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej określonych w punkcie 



23 oraz z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Subfunduszu jest dokonywana 



po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia  



– innej ustalonej przez aktywny rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni 



dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń 



mających wpływ na ten kurs albo wartość. 



 



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



aktywnym rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. 



 



9. Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego, o którym mowa w punkcie 8, jest wolumen 



obrotu na danym składniku lokat w poprzednim miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem 



punktu 10. W przypadku braku możliwości obiektywnego, wiarygodnego ustalenia wielkości 



wolumenu obrotu w poprzednim miesiącu kalendarzowym Fundusz stosuje możliwe 



do zastosowania kryterium:  



1) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat w poprzednim miesiącu 



kalendarzowym, lub 



2) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, lub 



3) kolejność wprowadzenia do obrotu na danym rynku, lub 



4) możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku. 



 



10. Dla polskich obligacji skarbowych w przypadku braku codziennego obrotu na aktywnych 



rynkach, za rynek główny przyjmuje się Treasury BondSpot Poland, ze względu na hurtowy 



charakter rynku. 



 



11. Wyboru rynku głównego, o którym mowa w punkcie 8, dokonuje się na koniec każdego 



kolejnego miesiąca kalendarzowego  



12. Ostatnie dostępne kursy składników lokat notowanych na aktywnym rynku w dniu 



dokonywania wyceny Subfundusz określa o godzinie 23:30. Wybór godziny 23:30 jest 



uzasadniony następującymi okolicznościami: 
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1) godzina 23:30 jest godziną, o której na polskim rynku międzybankowym na podstawie 



kwotowań największych banków ustalone zostały już stawki oprocentowania depozytów 



międzybankowych WIBOR i WIBID,  



2) o godzinie 23:30 w przypadku polskich i europejskich rynków giełdowych dostępne są kursy 



zamknięcia,  



3) o godzinie 23:30, w przypadku rynków północnoamerykańskich, południowoamerykańskich 



i azjatyckich w większości przypadków dostępne są kursy zamknięcia. 



 



13. Zgodnie z postanowieniami powyższych ustępów będą wyceniane następujące lokaty 



Subfunduszu, notowane na aktywnym rynku:  
 



1) akcje,  



2) warranty subskrypcyjne, 



3) prawa do akcji, 



4) prawa poboru, 



5) kwity depozytowe, 



6) listy zastawne, 



7) dłużne papiery wartościowe, 



8) instrumenty pochodne, 



9) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje 



wspólnego inwestowania, 



10) inne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu.   



 



14. Wartość składników lokat Funduszu nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się,  



z zastrzeżeniem pkt 17, w następujący sposób:  
 



1) dłużnych papierów wartościowych – w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej przy 



zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących  



z tytułu utraty wartości, począwszy od dnia rozliczenia umowy kupna, 



2) akcji: 



a) w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których można wskazać   



emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane  



na aktywnym rynku – przy wykorzystaniu modeli wskaźnikowych odnoszących cenę 



akcji do poszczególnych, wybranych parametrów finansowych działalności emitenta 



(cena/zysk, cena/wartość księgowa itp.) na podstawie ceny ogłaszanej na aktywnym 



rynku dla akcji emitentów notowanych na aktywnym rynku, 
  



b)  przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których nie można wskazać 



emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane  



na aktywnym rynku – przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów 



pieniężnych przy uwzględnieniu stopy dyskontowej uwzględniającej stopę wolną 



od ryzyka oraz premię za ryzyko związane z działalnością danego emitenta. Wartość 



godziwa wynikająca z analizy finansowej będzie podlegała na bieżąco korekcie  



w każdym przypadku, w którym Subfundusz otrzyma informację dotyczącą istotnych 



zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość godziwą wycenianych akcji, 
  



c) inne techniki wyceny, jeżeli w ocenie Towarzystwa technika ta będzie zapewniać 



bardziej wiarygodne oszacowanie wartości godziwej 
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3) dłużnych papierów wartościowych zawierających wbudowane instrumenty pochodne 



w sposób: 



 



a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściśle powiązane  



z wycenianym papierem dłużnym, wartość tego papieru dłużnego będzie wyznaczana 



przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego papieru dłużnego modelu wyceny; 



zastosowany model wyceny w zależności od charakterystyki wbudowanego 



Instrumentu Pochodnego będzie uwzględniać w swojej konstrukcji modele wyceny 



poszczególnych wbudowanych instrumentów pochodnych, 
 



b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane  



z wycenianym papierem dłużnym, wówczas wartość wycenianego papieru dłużnego 



będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego (bez wbudowanych 



instrumentów pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu efektywnej stopy 



procentowej oraz wartości wbudowanych instrumentów pochodnych wyznaczonych  



w oparciu o modele właściwe dla poszczególnych instrumentów pochodnych. 
 



4) warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji – w oparciu o modele wyceny tych lokat  



przy zastosowaniu parametrów pobranych z aktywnego rynku, przy czym w przypadku, 



gdy akcje emitenta nie są notowane na aktywnym rynku, cena akcji zastosowana do modelu 



zostanie wyznaczona zgodnie z postanowieniem pkt 2) powyżej, 
 



5) praw poboru – na podstawie modelu teoretycznej wartości prawa poboru, który ustala się  



w następujący sposób: 
𝑎 − 𝑏



1 +  
𝑛
𝑚



 



gdzie:  



a – ostatni kurs akcji "z prawem poboru" 



b - cena emisyjna akcji nowej emisji  



n - liczba akcji "z prawem poboru" 



m – liczba akcji nowej emisji 
 



6) kwitów depozytowych – na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny 



papieru wartościowego, w związku z którym został wyemitowany kwit depozytowy  
 



7) instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych,  



w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu lokaty, gdzie 



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



a) w przypadku kontraktów na kurs, cenę lub wartość papierów wartościowych  



lub Instrumentów Rynku Pieniężnego – model zdyskontowanych przepływów pieniężnych  



b) przypadku opcji – model Blacka-Scholesa lub inne powszechnie uznane metody 



estymacji, 



c) w przypadku transakcji terminowych (forward), transakcji wymiany walut (currency 



swap) oraz transakcji wymiany płatności odsetkowych (interest rate swap) – model 



zdyskontowanych przepływów pieniężnych.  



W przypadku, gdy ze względu na charakter instrumentu pochodnego 



lub niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego nie będzie możliwe zastosowanie 



żadnego z powyższych modeli, instrument pochodny lub niewystandaryzowany instrument 



pochodny będzie wyceniany przy pomocy innej powszechnie uznanej metody estymacji 
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wartości godziwej, w tym w szczególności zgodnie z kwotowaniem jego wartości podanym 



przez serwis Bloomberg, 



 



8) jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych 



przez fundusze zagraniczne oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje 



wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – w oparciu o ostatnio ogłoszoną 



wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikatu inwestycyjnego lub tytułu 



uczestnictwa z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały 



miejsce po dniu ogłoszenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat 



inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa, 



 



9) depozytów – w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych 



odsetek, przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej 



stopy procentowej. Wszystkie depozyty bankowe nie są prezentowane w środkach 



pieniężnych, tylko w tabeli głównej, 
 



10) wierzytelności pieniężnych oraz innych składników lokat niż określone powyżej – według 



wiarygodnie określonej wartości godziwej, o której mowa w punkcie 23.  
 



15. W przypadku przeszacowania składnika lokat Subfunduszu dotychczas wycenianego  



w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca 



z ksiąg rachunkowych Subfunduszu stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną 



skorygowaną cenę nabycia.  
 



16. Modele wyceny składników nienotowanych na aktywnym rynku, będą stosowane w sposób 



ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu finansowym 



Funduszu przez dwa kolejne lata. Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu 



podlegają uzgodnieniu z depozytariuszem. 
 



17. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych wycenia się według zasad 



przyjętych dla tych papierów wartościowych. Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych 



mogą być wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, których nabycie 



jest dopuszczalne przez Fundusz. 



 



18. 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.  
 



19. 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.  
 



20. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu 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. 
 



21. Aktywa oraz zobowiązania Subfunduszu, o których mowa w punkcie 14, wykazuje się 



w złotych,  



po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty 



przez Narodowy Bank Polski. 
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22. Wartość aktywów Subfunduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których 



Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do średniego kursu NBP z dnia 



wyceny waluty USD, a jeżeli nie jest to możliwe – do waluty EUR.  
 



23. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość wyznaczoną poprzez:  



 



1) oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę 



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



przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem, 



2) zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego  



modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku, 



3) oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, 



4) oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek,  



na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie 



składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 



 



5) Modele i metody wyceny składników lokat funduszu, o których mowa w punkcie 14, podlegają 



uzgodnieniu z depozytariuszem. 



 



24. W przypadku składników lokat notowanych na aktywnym rynku za powszechnie uznane 



metody estymacji uznaje się w szczególności: 



a) W przypadku instrumentów udziałowych począwszy od 15-go dnia bez obrotu na GPW lub 



20-go dnia bez obrotu na New Connect - średnią arytmetyczną z najlepszych ofert kupna  



i sprzedaży, pod warunkiem, że różnica między najlepszą ofertą kupna a najlepszą ofertą 



sprzedaży jest nie większa niż 5% ostatniego kursu zamknięcia (a w przypadku braku kursu 



zamknięcia — innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik),  



przy czym opieranie się tylko na ofercie kupna lub tylko na ofercie sprzedaży jest 



niedopuszczalne. Jeżeli w ciągu następnych 90-tu Dni Wyceny na danym papierze nie 



odnotowano obrotu, przystępuje się do szacowania wartości godziwej na podstawie 



pozostałych metod określonych w pkt. 23. 



b) W przypadku instrumentów dłużnych począwszy od 30-dnia bez obrotu - średnią 



arytmetyczną z najlepszych ofert kupna i sprzedaży, pod warunkiem, że różnica między 



najlepszą ofertą kupna a najlepszą ofertą sprzedaży jest nie większa niż 2% ostatniego kursu 



zamknięcia (a w przypadku braku kursu zamknięcia — innej, ustalonej przez rynek wartości 



stanowiącej jego odpowiednik), przy czym opieranie się tylko na ofercie kupna lub tylko 



na ofercie sprzedaży jest niedopuszczalne. Jeżeli w ciągu następnych 90-tu Dni Wyceny  



na danym papierze nie odnotowano obrotu, przystępuje się do szacowania wartości 



godziwej na podstawie pozostałych metod określonych w pkt. 24 lit. c. Jeżeli zastosowanie 



pkt. 24 lit c nie jest możliwe, przystępuje się do szacowania wartości godziwej na podstawie 



pozostałych metod określonych w pkt. 23. 



c) W przypadku dłużnych papierów wartościowych, w tym listów zastawnych, za wartość 



godziwą przyjmuje się wartość oszacowaną przez serwis Bloomberg (wartość publikowana 



jako Bloomberg Generic). 



 



II. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 



W okresie sprawozdawczym PFR PPK SFIO nie dokonał zmian w stosowanych zasadach 



rachunkowości. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za pierwszy okres 



sprawozdawczy Subfunduszu. 
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NOTA 2 NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 



 



NOTA-2 NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 31.12.2019



Z tytułu zbytych lokat 0



Z tytułu instrumentów pochodnych 0



Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 0



Z tytułu dywidendy 0



Z tytułu odsetek 0



Z tytułu udzielonych pożyczek, w podziale na podmioty udzielające pożyczek 0



Pozostałe 0



Razem 0  
 



 



NOTA 3 ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 



 



NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 31.12.2019



Z tytułu nabytych aktywów 0



Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się subfunduszu do odkupu 0



Z tytułu instrumentów pochodnych 0



Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa 0



Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 0



Z tytułu wypłaty dochodów subfunduszu 0



Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0



Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0



Z tytułu rezerw 0



Pozostałe zobowiązania 0



Razem 0  
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NOTA 4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 



 



 



Wartość na dzień 



bilansowy w danej 



walucie w tys.



Wartość na dzień 



bilansowy w walucie 



sprawozdania 



finansowego w tys.



I. Banki: 0 0



31.12.2019



I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta



 
 



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: 0



PLN 0 0



18.04.2019 - 31.12.2019



II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW 



PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH 



ZOBOWIĄZAŃ



Waluta



 
 



 



Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 



 



Nie dotyczy 
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NOTA 5 RYZYKA 



 



TABELA I



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



aktywach



I. Aktywa obciążone ryzykiem stopy procentowej: 0 100,00%



1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej 



wynikającym ze stopy procentowej, w tym:
0 0,00%



- instrumenty o stałym oprocentowaniu i zerokuponowe 0 0,00%



2. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany wysokości 



przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
0 0,00%



3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej 



wynikającym ze stopy procentowej
0 100,00%



4. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany wysokości 



przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
0 0,00%



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



zobowiązaniach



II. Zobowiązania obciążone ryzykiem stopy procentowej 0 0,00%



31.12.2019
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TABELA II



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



aktywach



I. Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym inne niż należności wykazane w bilansie 0 100,00%



II. Koncentracja ryzyka kredytowego w kategoriach lokat:
Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



ogólnej sumie



Papiery Skarbu Państwa, w tym: 0 0,00%



    - Polska 0 0,00%



Papiery komercyjne 0 0,00%



Listy zastawne 0 0,00%



Instrumenty pochodne 0 0,00%



Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0,00%



Depozyty 0 100,00%



31.12.2019



 
 



 



TABELA III



I. Aktywa obciążone ryzykiem walutowym



Papiery udziałowe



Instrume



nty 



dłużne



Instrumenty pochodne



Tytuły 



uczestnictw



a



II. Zobowiązania obciążone ryzykiem walutowym 0 0,00%



Koncentracja ryzyka walutowego w kategoriach lokat:



Wartość bilansowa w tys. zł Udział procentowy w zobowiązaniach



0 0,00%



Udział procentowy w ogólnej sumie



31.12.2019



Wartość bilansowa w tys. zł Udział procentowy w aktywach
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NOTA 6 INSTRUMENTY POCHODNE 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 8 KREDYTY I POŻYCZKI 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE 



 



I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU 



Wartość na dzień 



bilansowy w danej 



walucie w tys.



Wartość na dzień 



bilansowy w tys. zł



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0



PLN 0 0



Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0



Należności 0 0



Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0



Zobowiązania 0 0



31.12.2019



Pozycja bilansowa



 
 



 



II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU 



Nie dotyczy.  
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NOTA 10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 



Nie dotyczy. 



 



 



NOTA 11 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 



Nie dotyczy. 



 



 



NOTA 12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 



Subfundusz rozpoczął działalność w 2019 r., w związku z tym brak jest danych porównawczych za poprzednie lata 



obrotowe. 



 



NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 31.12.2019



I. Wartość aktywów netto w tys. zł 0



II. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,04



III. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa



kategoria A 100,04  
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INFORMACJA DODATKOWA 



 



1) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT 



UBIEGŁYCH, UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY 



OKRES SPRAWOZDAWCZY 



 



Zaprezentowane sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem sporządzonym 



dla Subfunduszu i w związku z tym nie występują takie zdarzenia. 



 



2) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 



BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 



 



Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 



(koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym 



świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. Zarząd Towarzystwa ściśle monitoruje 



sytuację i szuka sposobów na zminimalizowanie wpływu na Fundusz i Subfundusze, jednak 



wydaje się, że zawirowania na światowych rynkach finansowych i kapitałowych mogą 



w istotnie negatywny sposób wpłynąć na wycenę jednostek uczestnictwa Funduszu 



w przyszłości. Towarzystwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt 



w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające 



dodatkowych ujawnień. Ponieważ sytuacja wciąż się rozwija, Zarząd Towarzystwa uważa, że 



nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych szacunków ilościowych potencjalnego wpływu 



obecnej sytuacji na Fundusz. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w wycenie aktywów 



i zobowiązań Funduszu w 2020 roku. 



 



Po dniu bilansowym w istotny sposób wzrosły aktywa netto Subfunduszu.  W głównej mierze 



było to spowodowane otrzymanymi wpłatami od uczestników. Wartość aktywów netto na dzień 



25 marca 2020 r. wyniosła 336 tys. zł.  



 



Po dniu bilansowym nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia nieuwzględnione 



w prezentowanym sprawozdaniu Subfunduszu. 



 



3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI 



UJAWNIONYMI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH 



DANYCH FINANSOWYCH A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI 



I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI 



Nie dotyczy, w szczególności zaprezentowane sprawozdanie finansowe jest pierwszym 



sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla Subfunduszu. 



 



4) DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, 



TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH 
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NA SYTUACJĘ MAJATKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK 



Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ FUNDUSZU. 



a) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki informowania uczestników 



o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Subfunduszu. 



b) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu 



wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Subfunduszu. 



c) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji 



zawieranych przez Subfundusz. 



d) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły błędy podstawowe. 



 



5) NIEPEWNOŚĆ, CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI 



 



Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 



Fundusz i Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tzn. przez okres nie krótszy niż 



12 miesięcy od dnia bilansowego. Zdaniem Zarządu PFR TFI S.A. nie występują okoliczności 



wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Funduszu i Subfunduszu. Na dzień 



sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu, określone 



przepisami o funduszach inwestycyjnych. Prezentowane sprawozdanie nie zawiera związanych z tą 



kwestią korekt. 



 



6) INNE INFORMACJE NIŻ WSKAZANE W SPRAWOZDANIU, KTÓRE MOGŁYBY 



W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, 



FINANSOWEJ, WYNIKU Z OPERACJI FUNDUSZU I ICH ZMIAN 



Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych zgodnie  



z §32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859). Z uwagi na niewielkie aktywa 



Subfunduszu w poniższej tabeli przedstawiamy informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć 



na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu, wyrażone w złotych. 
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CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA POZYCJA W TABELI WARTOŚĆ W PLN



Tabela główna Depozyty 233,58



Tabela główna Razem 233,58



Tabela uzupełniająca Depozyty



Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w danej 



walucie 233,58



Tabela uzupełniająca Depozyty Wartość według wyceny na dzień bilansowy 233,58



Tabela uzupełniająca Depozyty Razem 233,58



Składniki lokat nabyte od podmiotów, 



o których mowa w art. 107 Wartość według wyceny na dzień bilansowy 233,58



Bilans Aktywa 233,58



Bilans Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 233,58



Bilans Aktywa netto 233,58



Bilans Kapitał suma 233,48



Bilans Kapitał wpłacony 233,48



Bilans Dochody zatrzymane 0,10



Bilans Zakumulowane przychody z lokat netto 0,10



Bilans Kapitał i zakumulowany wynik 233,58



Rachunek wyników Przychody z lokat 0,10



Rachunek wyników Przychody odsetkowe 0,10



Rachunek wyników Przychody z lokat netto 0,10



Rachunek wyników Wynik z operacji 0,10



Zestawienie zmian w aktywach Zmiana wartości aktywów netto 233,58



Zestawienie zmian w aktywach Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) 0,10



Zestawienie zmian w aktywach a) przychody z lokat netto 0,10



Zestawienie zmian w aktywach



Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym 



(razem) 233,48



Zestawienie zmian w aktywach a) zmiana wpłaconego 233,48



TABELA LOKAT



Bilans 



Rachunek wyników



Zestawienie zmian w aktywach
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Zestawienie zmian w aktywach



Łączna zmiana aktywów netto w okresie 



sprawozdawczym 233,58



Zestawienie zmian w aktywach



Wartość aktywów netto na koniec okresu 



sprawozdawczego 233,58



Zestawienie zmian w aktywach



Średnia wartość aktywów netto w okresie 



sprawozdawczym 225,95



Nota 4. II Średni poziom środków pieniężnych 84,94



Nota 4. II Średni poziom środków pieniężnych w PLN 84,94



Nota 5. I Aktywa obciążone ryzykiem stopy procentowej 233,58



Nota 5. I



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 



obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej 



wynikającym ze stopy procentowej 233,58



Nota 5. II 



Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym inne niż 



należności wykazane w bilansie 233,58



Nota 5. II Depozyty 233,58



Nota 9 Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 233,58



Nota 9



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w 



PLN 233,58



Noty objaśniające



 



 



Nie występują inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny 



sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu 



i ich zmian. 



 



Warszawa, 16 kwietnia 2020 roku 



 



Podpisy osób reprezentujących Fundusz: 



 



 



 



 



 



 



           Ewa Małyszko             Piotr Kuba                                      Tomasz Orlik 



Prezes Zarządu PFR TFI S.A         Członek Zarządu PFR TFI S.A.      Członek Zarządu PFR TFI S.A 
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 



FINANSOWEGO   



 



 



Dla Uczestników oraz Rady Nadzorczej PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 



 



Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego  



Opinia   



Przeprowadziliśmy badanie załączonego jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Subfunduszu PFR 



PPK 2035 („Subfundusz”), wydzielonego w ramach PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 



(„Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, na które 



składają się:  



 zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące lokaty w wysokości 0 tysięcy 



złotych, 



 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje sumę aktywów netto w wysokości 0 



tysięcy złotych, 



 rachunek wyniku z operacji za okres od 18 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący 



dodatni wynik z operacji w kwocie 0 tysięcy złotych,  



 zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 18 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku 



wykazujące zwiększenie aktywów netto o kwotę 0 tysięcy złotych, 



 noty objaśniające i informacja dodatkowa („jednostkowe sprawozdanie finansowe”). 



 



Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe:  



 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2019 



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 (Dz.U. z 2019 roku, poz. 351, z 



późniejszymi zmianami – „ustawa o rachunkowości”) i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra 



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



inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249, poz. 1859  – „Rozporządzenie”) oraz zgodnie z przyjętymi 



zasadami (polityką) rachunkowości,  



 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Fundusz przepisami prawa i postanowieniami statutu 



Funduszu,  



 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami 



rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.











Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 
Subfundusz PFR PPK 2035, wydzielonego w ramach PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty  
sporządzonego za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 
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Podstawa opinii 



Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 



Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 



3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów badania oraz innych 



dokumentów, z późniejszymi zmianami („KSB”)  oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych 



rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1421, z późniejszymi 



zmianami – „ustawa o biegłych rewidentach”). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została 



dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie 



jednostkowego sprawozdania finansowego. 



Jesteśmy niezależni od Funduszu zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej 



Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz 



z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. 



Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie 



przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Funduszu 



zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach. 



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



naszej opinii. 



 



Objaśnienie ze zwróceniem uwagi – sprawy ujawnione w informacji dodatkowej 



Zwracamy uwagę na punkt 6 informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania finansowego, w którym 



wskazano, że informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych zgodnie 



z §32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249, poz. 1859). Z uwagi na niewielkie aktywa 



Subfunduszu w tabeli ujawnionej w punkcie 6 informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania 



finansowego przedstawiono informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 



majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu, wyrażone w złotych.  



Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy. 



 



Odpowiedzialność Zarządu PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz członków Rady Nadzorczej 



Towarzystwa za jednostkowe sprawozdanie finansowe  



Zarząd PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) zarządzający Subfunduszem 



i reprezentujący Subfundusz jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych 



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



sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu zgodnie z przepisami ustawy o 



rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi 



przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości 



i statutem Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Towarzystwo uznaje za niezbędną aby umożliwić 



sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 



spowodowanego oszustwem lub błędem. 



Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Funduszu 



i Subfunduszu do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z 



kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z 
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wyjątkiem sytuacji, kiedy istnieje zamiar likwidacji Funduszu lub Subfunduszu albo zaniechania prowadzenia 



działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 



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



jednostkowe sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości i 



Rozporządzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu 



sprawozdawczości finansowej Funduszu. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 



Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy jednostkowe 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 jednostkowego sprawozdania finansowego. 



Zgodnie z KSB 320 par. 5 koncepcja istotności jest stosowana przez biegłego rewidenta zarówno przy 



planowaniu i przeprowadzaniu badania, jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania 



zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na jednostkowe sprawozdania 



finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i 



stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania, w tym stwierdzenia dotyczące innych wymogów prawa i 



regulacji, są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego 



zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta. 



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 jednostkowego sprawozdania finansowego 



spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 



odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby 



stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z 



oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, 



fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej, 



 uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur 



badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat 



skuteczności kontroli wewnętrznej Funduszu, 



 oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków 



księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa, 



 wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 



kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 



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



w znaczącą wątpliwość zdolność Funduszu lub Subfunduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli 



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



naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w jednostkowym 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 lub Subfundusz 



zaprzestanie kontynuacji działalności, 
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 oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego, w tym 



ujawnienia, oraz czy jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje 



i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.  



 



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



przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach 



kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 



 



Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności  



Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku 



(„Sprawozdanie z działalności”), załączone do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu. 



 



Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami 



prawa.  



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



Sprawozdanie z działalności Funduszu spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta 



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



z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem 



z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub 



naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na 



podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy 



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



z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności 



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



finansowym. 



 



Opinia o sprawozdaniu z działalności  



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



do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu:  



 zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości,  



 jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 



Ponadto, w świetle wiedzy o Funduszu i Subfunduszu oraz ich otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania 



oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji  



Opinia na temat Listu Towarzystwa skierowanego do Uczestników Subfunduszu 



Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za sporządzenie Listu 



Towarzystwa zgodnie z przepisami prawa. 



Nasza opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie obejmuje Listu Towarzystwa 



skierowanego do Uczestników Subfunduszu („List Towarzystwa”), załączonego do połączonego sprawozdania 



finansowego Funduszu . Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem jednostkowego 



sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią Listu Towarzystwa i wskazanie, czy informacje w nim 



zawarte uwzględniają postanowienia par. 37 Rozporządzenia i czy są one zgodne z informacjami zawartymi 



w załączonym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.   



Naszym zdaniem informacje zawarte w Liście Towarzystwa uwzględniają postanowienia par. 37 



Rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym jednostkowym sprawozdaniu 



finansowym.  



 



Oświadczenie Depozytariusza 



Do połączonego sprawozdania finansowego dołączono oświadczenie Depozytariusza potwierdzające 



zgodność danych dotyczących stanów aktywów Subfunduszu, w tym zapisanych na rachunkach pieniężnych i 



rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających przedstawionych w jednostkowym 



sprawozdaniu finansowym Subfunduszu, ze stanem faktycznym, zgodnie z par. 37 Rozporządzenia. 



 



Informacje, o których mowa w art. 222b ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 



funduszami inwestycyjnymi 



Do połączonego sprawozdania finansowego dołączono informacje, o których mowa w art. 222b ustawy z dnia 



27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 



(Dz. U. z 2020 roku, poz. 95). Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje powyższych 



informacji. 



 



Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 



sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Michał Stola. 



 



Działający w imieniu Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich pod 



numerem 244 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe: 



 



 



 



Michał Stola 



Biegły Rewident, nr w rejestrze 13164 



Warszawa, dnia 17 kwietnia 2020 roku 








						2020-04-17T13:02:04+0200


			Michał Paweł Stola
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Pobierz program 
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Warszawa, 16 kwietnia 2020 roku 



 



 



 



OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 



 



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U z 2019 r poz. 



351) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych 



zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. nr 249, poz. 1859 z 2007 roku) Zarząd PFR 



Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia jednostkowe sprawozdanie finansowe 



PFR PPK SFIO 2060 wydzielonego w ramach PFR PPK Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które obejmuje:  



 



1. Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące lokaty 



w wysokości 0 tys. złotych,  



2. Bilans funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący aktywa netto 



w wysokości 0 tys. złotych,  



3. Rachunek wyniku z operacji za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 



wykazujący dodatni wynik z operacji w wysokości 0 tys. złotych,  



4. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 



roku wykazujące zwiększenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości  



0 tys. złotych,  



5. Noty objaśniające,  



6. Informację dodatkową.  



 



Wedle najlepszej wiedzy Zarządu PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. sprawozdanie 



finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedla 



w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz osiągnięty wynik 



z operacji Funduszu.  



 



Podmiot, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Funduszu na 31 grudnia 2019 



roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący 



badania sprawozdania finansowego Funduszu spełnili warunki konieczne do wydania bezstronnej 



i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. 



 



 



 



 



Ewa Małyszko         Piotr Kuba                                     Tomasz Orlik 



Prezes Zarządu PFR TFI S.A.   Członek Zarządu PFR TFI S.A.       Członek Zarządu PFR TFI S.A. 
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ZESTAWIENIE LOKAT 



 



Zostały zaprezentowane tylko te tabele, które dotyczą rodzajów lokat posiadanych przez Subfundusz 



na dzień bilansowy. Zestawienie lokat należy analizować łącznie z notami objaśniającymi 



i informacją dodatkową, które stanowią integralną część prezentowanego sprawozdania. 



 



TABELA GŁÓWNA 



 



Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



zł



Wartość według 



wyceny na dzień 



bilansowy w tys. zł



Procentowy udział 



w aktywach ogółem



Akcje 0 0 0,00



Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00



Prawa do akcji 0 0 0,00



Prawa poboru 0 0 0,00



Kwity depozytowe 0 0 0,00



Listy zastawne 0 0 0,00



Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00



Instrumenty pochodne 0 0 0,00



Udziały w spółkach z ograniczoną 



odpowiedzialnością
0 0 0,00



Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00



Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00



Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 



wspólnego inwestowania mające siedzibę za 



granicą



0 0 0,00



Wierzytelności 0 0 0,00



Weksle 0 0 0,00



Depozyty 0 0 0,00



Waluty 0 0 0,00



Nieruchomości 0 0 0,00



Statki morskie 0 0 0,00



Inne 0 0 0,00



Razem 0 0 0,00



31.12.2019



SKŁADNIKI LOKAT



 
 



 



 











                                                                  Subfundusz PFR PPK SFIO 2060 
 
 



 
 



4 
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa 



t: +48 22 341 70 00 



e: sekretariat@pfrtfi.pl 



www.pfrtfi.pl 



PFR TFI S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 



przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 



pod numerem KRS 0000486060, NIP: 1070027625 



Kapitał zakładowy 48.000.000 złotych, wpłacony w całości. 



 



 



BILANS 



 



BILANS 31.12.2019



I. Aktywa 0



1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0



2. Należności 0



3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0



4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0



- dłużne papiery wartościowe 0



5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0



- dłużne papiery wartościowe 0



6. Nieruchomości 0



7. Pozostałe aktywa 0



II. Zobowiązania 0



III. Aktywa netto (I-II) 0



IV. Kapitał subfunduszu 0



1. Kapitał wpłacony 0



2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0



V. Dochody zatrzymane 0



1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 0



2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0



VII. Kapitał subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 0



Liczba jednostek uczestnictwa 0,7009



Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,00
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 



 



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 18.04.2019 - 31.12.2019



I. Przychody z lokat 0



1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0



2. Przychody odsetkowe 0



3. Dodatnie saldo różnic kursowych 0



4. Pozostałe 0



II. Koszty subfunduszu 0



1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 0



2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0



3. Opłaty dla depozytariusza 0



4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów subfunduszu 0



5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0



6. Usługi w zakresie rachunkowości 0



7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu 0



8. Usługi prawne 0



9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0



10. Koszty odsetkowe 0



11. Ujemne saldo różnic kursowych 0



12. Pozostałe 0



III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0



IV. Koszty subfunduszu netto (II-III) 0



V. Przychody z lokat netto (I-IV) 0



VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0



- z tytułu różnic kursowych 0



2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 0



- z tytułu różnic kursowych 0



VII. Wynik z operacji 0



Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa 0,00  
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 



 



 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 18.04.2019 - 31.12.2019



I. Zmiana wartości aktywów netto 0



1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0



2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 0



a) przychody z lokat netto 0



b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0



c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 0



4. Dystrybucja dochodów (przychodów) subfunduszu (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), w tym: 0



a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek 



uczestnictwa)
0



b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek 



uczestnictwa)
0



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 0



7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 0



8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym* 0



II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 0,7009



1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0,7009



a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 0,7009



b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,0000



c) saldo zmian 0,7009



2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności subfunduszu, w 



tym:
0,7009



a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 0,7009



b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,0000



c) saldo zmian 0,7009



3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0,0000



III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,00



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



sprawozdawczego
0,00



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



sprawozdawczego
100,00



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



sprawozdawczym**
0,00
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4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 



sprawozdawczym
100,00



- data wyceny 2019-12-16



5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 



sprawozdawczym
100,00



- data wyceny 2019-12-16



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



sprawozdawczym
100,00



- data wyceny 2019-12-30



IV. Procentowy udział kosztów subfunduszu w średniej wartości aktywów netto (w skali 



roku), w tym:
0



1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0



2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0



3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0



4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów subfunduszu 0



5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0



6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu 0  
 



*Średnia wartość aktywów netto została obliczona jako średnia arytmetyczna z wartości aktywów netto na dni 



wyceny oficjalnej Subfundusz 



 



**Procentowa zmiana wartości jednostki uczestnictwa została zaprezentowana w stosunku rocznym











                                                                  Subfundusz PFR PPK SFIO 2060 
 
 



 
 



8 
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa 



t: +48 22 341 70 00 



e: sekretariat@pfrtfi.pl 



www.pfrtfi.pl 



PFR TFI S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 



przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 



pod numerem KRS 0000486060, NIP: 1070027625 



Kapitał zakładowy 48.000.000 złotych, wpłacony w całości. 



 



 



NOTY OBJAŚNIAJĄCE  



 



NOTA 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 



 



I. Opis przyjętych zasad rachunkowości   



Sprawozdanie finansowe PFR PPK SFIO obejmujące okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 



2019 roku sporządzone zostało na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku 



o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 



24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 



nr 249, poz. 1859 z 2007 roku).  



 



Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 



1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 



2. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 



w języku polskim i w walucie polskiej. 



3. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się odrębnie od sprawozdania finansowego 



Towarzystwa. 



4. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się jako roczne sprawozdanie finansowe, 



obejmujące dane dotyczące poprzedniego i bieżącego roku obrotowego oraz jako półroczne 



sprawozdanie finansowe obejmujące dane za pierwsze półrocze bieżącego roku obrotowego 



oraz dane porównywalne. 



5. Sprawozdanie finansowe Funduszu składa się z: 



1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 



2) zestawienia lokat, 



3) bilansu, 



4) rachunku wyniku z operacji, 



5) zestawienia zmian w aktywach netto, 



6) not objaśniających, 



7) informacji dodatkowej. 



 



6. Do rocznego sprawozdania finansowego Funduszu dołącza się: 



1) list Towarzystwa, skierowany do uczestników Funduszu omawiający w sposób zwięzły 



wyniki działania Funduszu w okresie sprawozdawczym, 



2) oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów Funduszu, 



w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach 



papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu 



finansowym, ze stanem faktycznym, 



3) sprawozdanie biegłego rewidenta z badania. 



7. Półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy  
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od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.  



8. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 



9. Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu podlega przeglądowi przez biegłego rewidenta. 



10. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta  



oraz odpisem uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa o zatwierdzeniu 



sprawozdania finansowego podlega ogłoszeniu, o którym mowa w art. 70 Ustawy  



o Rachunkowości. 



11. Złożenie do ogłoszenia oraz do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz do Sądu 



Rejestrowego rocznego sprawozdania finansowego Funduszu następuje niezwłocznie po jego 



zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później jednak niż w terminie czterech miesięcy 



od zakończenia roku obrotowego.  



Ujmowanie oraz wycena aktywów i pasywów Funduszu 



1. Do wyceny aktywów Funduszu stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 



o rachunkowości (Dz.U z 2019 r. poz. 351) (dalej: „Ustawa o Rachunkowości”) oraz przepisy 



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



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859 z 2007 roku) oraz wszelkie 



zmiany tych przepisów. 



2. Dniem Wyceny jest zgodnie ze Statutem dzień, w którym wycenia się aktywa Funduszu, ustala 



się Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartości Aktywów Netto Subfunduszy oraz ustala się 



Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszy. Dniem tym jest każdy 



dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 



S.A.  



3. W każdym Dniu Wyceny Fundusz wycenia aktywa Funduszu oraz ustala: 



1) zobowiązania Funduszu, 



2) wartość Aktywów Netto Funduszu przypadających na Jednostkę Uczestnictwa. 



4. Aktywami Funduszu są w szczególności: 



1) mienie Funduszu obejmujące również środki z tytułu wpłat na kapitał Funduszu, 



2) należności, o ile spełniają definicję aktywów z Ustawy o Rachunkowości, 



3) prawa nabyte oraz pożytki z tych praw. 



5. Wartość Aktywów Funduszu, Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto 



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 wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składników lokat Funduszu  



z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.  



6. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny ustala się pomniejszając Wartość 



Aktywów Funduszu o jego zobowiązania. 



7. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane są w sposób następujący:  
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1) Wartość godziwą składników lokat Funduszu wyznacza się w oparciu o ostatni dostępny  



w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku w Dniu Wyceny 



danego składnika lokat z aktywnego rynku, 



a) w przypadku gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu  



w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia  



— innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni 



dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny; 



b) jeżeli w Dniu Wyceny na aktywnym rynku organizowana jest sesja fixingowa, 



to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu fixingowego, 



2) Jeżeli w momencie dokonywania wyceny aktywny rynek, na podstawie którego wyceniany 



jest dany składnik lokat, nie prowadzi obrotu, wówczas wyceny danego składnika lokat 



dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny kurs zamknięcia ustalony na tym aktywnym 



rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej ustalonej przez aktywny rynek 



wartości stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej 



określonych w punkcie 23.  



3) Jeżeli ostatni dostępny kurs został wyznaczony w oparciu o znacząco niski wolumen 



obrotów na danym składniku lokat albo na danym składniku lokat nie zawarto żadnej 



transakcji lub kurs ten pochodzi z dnia wcześniejszego niż ostatni dzień obrotu danym 



składnikiem na danym aktywnym rynku, wówczas wycenę danego składnika lokat 



dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony 



przez aktywny rynek, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej określonych w punkcie 



23 oraz z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Subfunduszu jest dokonywana 



po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia  



– innej ustalonej przez aktywny rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni 



dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń 



mających wpływ na ten kurs albo wartość. 



 



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



aktywnym rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. 



 



9. Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego, o którym mowa w punkcie 8, jest wolumen 



obrotu na danym składniku lokat w poprzednim miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem 



punktu 10. W przypadku braku możliwości obiektywnego, wiarygodnego ustalenia wielkości 



wolumenu obrotu w poprzednim miesiącu kalendarzowym Fundusz stosuje możliwe 



do zastosowania kryterium:  



1) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat w poprzednim miesiącu 



kalendarzowym, lub 



2) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, lub 



3) kolejność wprowadzenia do obrotu na danym rynku, lub 



4) możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku. 



 



10. Dla polskich obligacji skarbowych w przypadku braku codziennego obrotu na aktywnych 



rynkach, za rynek główny przyjmuje się Treasury BondSpot Poland, ze względu na hurtowy 



charakter rynku. 



 



11. Wyboru rynku głównego, o którym mowa w punkcie 8, dokonuje się na koniec każdego 



kolejnego miesiąca kalendarzowego  
 



12. Ostatnie dostępne kursy składników lokat notowanych na aktywnym rynku w dniu 



dokonywania wyceny Subfundusz określa o godzinie 23:30. Wybór godziny 23:30 jest 



uzasadniony następującymi okolicznościami: 
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1) godzina 23:30 jest godziną, o której na polskim rynku międzybankowym na podstawie 



kwotowań największych banków ustalone zostały już stawki oprocentowania depozytów 



międzybankowych WIBOR i WIBID,  



2) o godzinie 23:30 w przypadku polskich i europejskich rynków giełdowych dostępne są kursy 



zamknięcia,  



3) o godzinie 23:30, w przypadku rynków północnoamerykańskich, południowoamerykańskich 



i azjatyckich w większości przypadków dostępne są kursy zamknięcia. 
 



13. Zgodnie z postanowieniami powyższych ustępów będą wyceniane następujące lokaty 



Subfunduszu, notowane na aktywnym rynku:  
 



1) akcje,  



2) warranty subskrypcyjne, 



3) prawa do akcji, 



4) prawa poboru, 



5) kwity depozytowe, 



6) listy zastawne, 



7) dłużne papiery wartościowe, 



8) instrumenty pochodne, 



9) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje 



wspólnego inwestowania, 



10) inne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu.   



 



14. Wartość składników lokat Funduszu nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się,  



z zastrzeżeniem pkt 17, w następujący sposób:  
 



1) dłużnych papierów wartościowych – w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej przy 



zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących  



z tytułu utraty wartości, począwszy od dnia rozliczenia umowy kupna, 



2) akcji: 



a) w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których można wskazać   



emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane  



na aktywnym rynku – przy wykorzystaniu modeli wskaźnikowych odnoszących cenę 



akcji do poszczególnych, wybranych parametrów finansowych działalności emitenta 



(cena/zysk, cena/wartość księgowa itp.) na podstawie ceny ogłaszanej na aktywnym 



rynku dla akcji emitentów notowanych na aktywnym rynku, 
  



b)  przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których nie można wskazać 



emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane  



na aktywnym rynku – przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów 



pieniężnych przy uwzględnieniu stopy dyskontowej uwzględniającej stopę wolną 



od ryzyka oraz premię za ryzyko związane z działalnością danego emitenta. Wartość 



godziwa wynikająca z analizy finansowej będzie podlegała na bieżąco korekcie  



w każdym przypadku, w którym Subfundusz otrzyma informację dotyczącą istotnych 



zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość godziwą wycenianych akcji, 
  



c) inne techniki wyceny, jeżeli w ocenie Towarzystwa technika ta będzie zapewniać 



bardziej wiarygodne oszacowanie wartości godziwej 
 



3) dłużnych papierów wartościowych zawierających wbudowane instrumenty pochodne 



w sposób: 
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a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściśle powiązane  



z wycenianym papierem dłużnym, wartość tego papieru dłużnego będzie wyznaczana 



przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego papieru dłużnego modelu wyceny; 



zastosowany model wyceny w zależności od charakterystyki wbudowanego 



Instrumentu Pochodnego będzie uwzględniać w swojej konstrukcji modele wyceny 



poszczególnych wbudowanych instrumentów pochodnych, 
 



b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane  



z wycenianym papierem dłużnym, wówczas wartość wycenianego papieru dłużnego 



będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego (bez wbudowanych 



instrumentów pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu efektywnej stopy 



procentowej oraz wartości wbudowanych instrumentów pochodnych wyznaczonych  



w oparciu o modele właściwe dla poszczególnych instrumentów pochodnych. 
 



4) warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji – w oparciu o modele wyceny tych lokat  



przy zastosowaniu parametrów pobranych z aktywnego rynku, przy czym w przypadku, 



gdy akcje emitenta nie są notowane na aktywnym rynku, cena akcji zastosowana do modelu 



zostanie wyznaczona zgodnie z postanowieniem pkt 2) powyżej, 
 



5) praw poboru – na podstawie modelu teoretycznej wartości prawa poboru, który ustala się  



w następujący sposób: 
𝑎 − 𝑏



1 +  
𝑛
𝑚



 



gdzie:  



a – ostatni kurs akcji "z prawem poboru" 



b - cena emisyjna akcji nowej emisji  



n - liczba akcji "z prawem poboru" 



m – liczba akcji nowej emisji 
 



6) kwitów depozytowych – na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny 



papieru wartościowego, w związku z którym został wyemitowany kwit depozytowy  
 



7) instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych,  



w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu lokaty, gdzie 



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



a) w przypadku kontraktów na kurs, cenę lub wartość papierów wartościowych  



lub Instrumentów Rynku Pieniężnego – model zdyskontowanych przepływów pieniężnych  



b) przypadku opcji – model Blacka-Scholesa lub inne powszechnie uznane metody 



estymacji, 



c) w przypadku transakcji terminowych (forward), transakcji wymiany walut (currency 



swap) oraz transakcji wymiany płatności odsetkowych (interest rate swap) – model 



zdyskontowanych przepływów pieniężnych.  



W przypadku, gdy ze względu na charakter instrumentu pochodnego 



lub niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego nie będzie możliwe zastosowanie 



żadnego z powyższych modeli, instrument pochodny lub niewystandaryzowany instrument 



pochodny będzie wyceniany przy pomocy innej powszechnie uznanej metody estymacji 



wartości godziwej, w tym w szczególności zgodnie z kwotowaniem jego wartości podanym 



przez serwis Bloomberg, 
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8) jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych 



przez fundusze zagraniczne oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje 



wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – w oparciu o ostatnio ogłoszoną 



wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikatu inwestycyjnego lub tytułu 



uczestnictwa z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały 



miejsce po dniu ogłoszenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat 



inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa, 



 



9) depozytów – w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych 



odsetek, przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej 



stopy procentowej. Wszystkie depozyty bankowe nie są prezentowane w środkach 



pieniężnych, tylko w tabeli głównej, 



 



10) wierzytelności pieniężnych oraz innych składników lokat niż określone powyżej – według 



wiarygodnie określonej wartości godziwej, o której mowa w punkcie 23.  



 



15. W przypadku przeszacowania składnika lokat Subfunduszu dotychczas wycenianego  



w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca 



z ksiąg rachunkowych Subfunduszu stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną 



skorygowaną cenę nabycia.  



 



16. Modele wyceny składników nienotowanych na aktywnym rynku, będą stosowane w sposób 



ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu finansowym 



Funduszu przez dwa kolejne lata. Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu 



podlegają uzgodnieniu z depozytariuszem. 



 



17. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych wycenia się według zasad 



przyjętych dla tych papierów wartościowych. Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych 



mogą być wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, których nabycie 



jest dopuszczalne przez Fundusz. 
 



18. 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.  



 



19. 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.  



20. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu 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. 



 



21. Aktywa oraz zobowiązania Subfunduszu, o których mowa w punkcie 14, wykazuje się 



w złotych, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla 



danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
 



22. Wartość aktywów Subfunduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których 



Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do średniego kursu NBP z dnia 



wyceny waluty USD, a jeżeli nie jest to możliwe – do waluty EUR.  
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23. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość wyznaczoną poprzez:  



 



1) oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę 



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



przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem, 



2) zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego  



modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku, 



3) oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, 



4) oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek,  



na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie 



składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 



 



5) Modele i metody wyceny składników lokat funduszu, o których mowa w punkcie 14, podlegają 



uzgodnieniu z depozytariuszem. 



 



24. W przypadku składników lokat notowanych na aktywnym rynku za powszechnie uznane 



metody estymacji uznaje się w szczególności: 



a) W przypadku instrumentów udziałowych począwszy od 15-go dnia bez obrotu na GPW lub 



20-go dnia bez obrotu na New Connect - średnią arytmetyczną z najlepszych ofert kupna  



i sprzedaży, pod warunkiem, że różnica między najlepszą ofertą kupna a najlepszą ofertą 



sprzedaży jest nie większa niż 5% ostatniego kursu zamknięcia (a w przypadku braku kursu 



zamknięcia — innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik),  



przy czym opieranie się tylko na ofercie kupna lub tylko na ofercie sprzedaży jest 



niedopuszczalne. Jeżeli w ciągu następnych 90-tu Dni Wyceny na danym papierze nie 



odnotowano obrotu, przystępuje się do szacowania wartości godziwej na podstawie 



pozostałych metod określonych w pkt. 23. 



b) W przypadku instrumentów dłużnych począwszy od 30-dnia bez obrotu - średnią 



arytmetyczną z najlepszych ofert kupna i sprzedaży, pod warunkiem, że różnica między 



najlepszą ofertą kupna a najlepszą ofertą sprzedaży jest nie większa niż 2% ostatniego kursu 



zamknięcia (a w przypadku braku kursu zamknięcia — innej, ustalonej przez rynek wartości 



stanowiącej jego odpowiednik), przy czym opieranie się tylko na ofercie kupna lub tylko 



na ofercie sprzedaży jest niedopuszczalne. Jeżeli w ciągu następnych 90-tu Dni Wyceny  



na danym papierze nie odnotowano obrotu, przystępuje się do szacowania wartości 



godziwej na podstawie pozostałych metod określonych w pkt. 24 lit. c. Jeżeli zastosowanie 



pkt. 24 lit c nie jest możliwe, przystępuje się do szacowania wartości godziwej na podstawie 



pozostałych metod określonych w pkt. 23. 



c) W przypadku dłużnych papierów wartościowych, w tym listów zastawnych, za wartość 



godziwą przyjmuje się wartość oszacowaną przez serwis Bloomberg (wartość publikowana 



jako Bloomberg Generic). 



 



II. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 



W okresie sprawozdawczym PFR PPK SFIO nie dokonał zmian w stosowanych zasadach 



rachunkowości. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za pierwszy okres 



sprawozdawczy Subfunduszu. 
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NOTA 2 NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 



 



NOTA-2 NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 31.12.2019



Z tytułu zbytych lokat 0



Z tytułu instrumentów pochodnych 0



Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 0



Z tytułu dywidendy 0



Z tytułu odsetek 0



Z tytułu udzielonych pożyczek, w podziale na podmioty 



udzielające pożyczek
0



Pozostałe 0



Razem 0  
 



 



NOTA 3 ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 



 



NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 31.12.2019



Z tytułu nabytych aktywów 0,00



Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się subfunduszu do odkupu 0,00



Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00



Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa 0,00



Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 0,00



Z tytułu wypłaty dochodów subfunduszu 0,00



Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00



Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00



Z tytułu rezerw 0,00



Pozostałe zobowiązania 0,00



Razem 0,00  
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NOTA 4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 



 



Wartość na dzień 



bilansowy w danej 



walucie w tys.



Wartość na dzień 



bilansowy w walucie 



sprawozdania 



finansowego w tys.



I. Banki: 0



PKO BP S.A. PLN 0 0



31.12.2019



I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta



 
 



 



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: 0



PLN 0 0



18.04.2019 - 31.12.2019



II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH 



W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
Waluta



 
 



 



Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 



 



Nie dotyczy 
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NOTA 5 RYZYKA 



 



TABELA I



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



aktywach



I. Aktywa obciążone ryzykiem stopy procentowej: 0 0,00%



1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej 



wynikającym ze stopy procentowej, w tym:
0 0,00%



- instrumenty o stałym oprocentowaniu i zerokuponowe 0 0,00%



2. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany wysokości 



przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
0 0,00%



3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej 



wynikającym ze stopy procentowej
0 0,00%



4. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany wysokości 



przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej
0 0,00%



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



zobowiązaniach



II. Zobowiązania obciążone ryzykiem stopy procentowej 0 0,00%



31.12.2019
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TABELA II



Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



aktywach



I. Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym inne niż należności wykazane w bilansie 0 0,00%



II. Koncentracja ryzyka kredytowego w kategoriach lokat:
Wartość bilansowa w 



tys. zł



Udział procentowy w 



ogólnej sumie



Papiery Skarbu Państwa, w tym: 0 0,00%



    - Polska 0 0,00%



Papiery komercyjne 0 0,00%



Listy zastawne 0 0,00%



Instrumenty pochodne 0 0,00%



Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0,00%



Depozyty 0 0,00%



31.12.2019



 
 



TABELA III



I. Aktywa obciążone ryzykiem walutowym



Papiery udziałowe Instrumen Instrumenty pochodne Tytuły uczestnictwa



II. Zobowiązania obciążone ryzykiem walutowym



31.12.2019



Wartość bilansowa w tys. zł Udział procentowy w aktywach



0 0,00%



Udział procentowy w ogólnej sumie



0 0,00%



Koncentracja ryzyka walutowego w kategoriach lokat:



Wartość bilansowa w tys. zł Udział procentowy w zobowiązaniach
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NOTA 6 INSTRUMENTY POCHODNE 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 8 KREDYTY I POŻYCZKI 



Nie dotyczy. 



 



NOTA 9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE 



 



I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU 



Wartość na dzień 



bilansowy w danej 



walucie w tys.



Wartość na dzień 



bilansowy w tys. zł



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0



PLN 0 0



Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0



Należności 0 0



Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0



Zobowiązania 0 0



31.12.2019



Pozycja bilansowa



 
 



 



II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU 



Nie dotyczy.  
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NOTA 10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 



Nie dotyczy. 



 



 



NOTA 11 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 



Nie dotyczy. 



 



 



NOTA 12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 



Subfundusz rozpoczął działalność w 2019 r., w związku z tym brak jest danych porównawczych za poprzednie lata 



obrotowe. 



 



NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 31.12.2019



I. Wartość aktywów netto w tys. zł 0



II. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 100,00



III. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa



kategoria A 100,00  
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INFORMACJA DODATKOWA 



 



1) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, 



UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES 



SPRAWOZDAWCZY 



 



Zaprezentowane sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem sporządzonym dla Subfunduszu  



i w związku z tym nie występują takie zdarzenia. 



 



2) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 



BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 



 



Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 



(koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego 



negatywny wpływ objął wiele krajów. Zarząd Towarzystwa ściśle monitoruje sytuację i szuka sposobów 



na zminimalizowanie wpływu na Fundusz i Subfundusze, jednak wydaje się, że zawirowania 



na światowych rynkach finansowych i kapitałowych mogą w istotnie negatywny sposób wpłynąć 



na wycenę jednostek uczestnictwa Funduszu w przyszłości. Towarzystwo uważa taką sytuację za 



zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie 



bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Ponieważ sytuacja wciąż się rozwija, Zarząd Towarzystwa 



uważa, że nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych szacunków ilościowych potencjalnego wpływu 



obecnej sytuacji na Fundusz. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w wycenie aktywów 



i zobowiązań Funduszu w 2020 roku. 



 



Po dniu bilansowym w istotny sposób wzrosły aktywa netto Subfunduszu.  W głównej mierze było 



to spowodowane otrzymanymi wpłatami od uczestników. Wartość aktywów netto na dzień 25 marca 



2020 r.  wyniosła 28 tys. zł. 



Po dniu bilansowym nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia nieuwzględnione w prezentowanym 



sprawozdaniu Subfunduszu. 



 



3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI 



W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH 



FINANSOWYCH A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI I OPUBLIKOWANYMI 



SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI 



Nie dotyczy, w szczególności zaprezentowane sprawozdanie finansowe jest pierwszym sprawozdaniem 



finansowym sporządzonym dla Subfunduszu. 



 



4) DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ 



WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ 



MAJATKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ 



FUNDUSZU. 
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a) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach 



wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Subfunduszu. 



b) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu wyceny 



aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Subfunduszu. 



c) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych 



przez Subfundusz. 



d) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły błędy podstawowe. 



 



5) NIEPEWNOŚĆ, CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI 



 



Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 



Fundusz i Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tzn. przez okres nie krótszy niż 



12 miesięcy od dnia bilansowego. Zdaniem Zarządu PFR TFI S.A. nie występują okoliczności 



wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Funduszu i Subfunduszu. Na dzień 



sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu, określone 



przepisami o funduszach inwestycyjnych. Prezentowane sprawozdanie nie zawiera związanych z tą 



kwestią korekt. 



 



6) INNE INFORMACJE NIŻ WSKAZANE W SPRAWOZDANIU, KTÓRE MOGŁYBY 



W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, 



WYNIKU Z OPERACJI FUNDUSZU I ICH ZMIAN 



Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych zgodnie  



z §32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859). Z uwagi na niewielkie aktywa 



Subfunduszu w poniższej tabeli przedstawiamy informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć 



na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu, wyrażone w złotych. 
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CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA POZYCJA W TABELI WARTOŚĆ W PLN



Tabela główna Depozyty 0,00



Tabela główna Razem 0,00



Tabela uzupełniająca Depozyty



Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w danej 



walucie 0,00



Tabela uzupełniająca Depozyty Wartość według wyceny na dzień bilansowy 0,00



Tabela uzupełniająca Depozyty Razem 0,00



Składniki lokat nabyte od podmiotów, 



o których mowa w art. 107 Wartość według wyceny na dzień bilansowy 0,00



Bilans Aktywa 70,09



Bilans Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 70,09



Bilans Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0,00



Bilans Aktywa netto 70,09



Bilans Kapitał suma 70,09



Bilans Kapitał wpłacony 70,09



Bilans Dochody zatrzymane 0,00



Bilans Zakumulowane przychody z lokat netto 0,00



Bilans Kapitał i zakumulowany wynik 70,09



Rachunek wyników Przychody z lokat 0,00



Rachunek wyników Przychody odsetkowe 0,00



Rachunek wyników Przychody z lokat netto 0,00



Rachunek wyników Wynik z operacji 0,00



Zestawienie zmian w aktywach Zmiana wartości aktywów netto 70,09



Zestawienie zmian w aktywach Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) 0,00



Zestawienie zmian w aktywach a) przychody z lokat netto 0,00



Zestawienie zmian w aktywach



Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym 



(razem) 70,09



TABELA LOKAT



Bilans 



Rachunek wyników



Zestawienie zmian w aktywach
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Zestawienie zmian w aktywach a) zmiana wpłaconego 70,09



Zestawienie zmian w aktywach



Łączna zmiana aktywów netto w okresie 



sprawozdawczym 70,09



Zestawienie zmian w aktywach



Wartość aktywów netto na koniec okresu 



sprawozdawczego 70,09



Zestawienie zmian w aktywach



Średnia wartość aktywów netto w okresie 



sprawozdawczym 70,09



Nota 4. II Średni poziom środków pieniężnych 70,09



Nota 4. II Średni poziom środków pieniężnych w PLN 70,09



Nota 5. I Aktywa obciążone ryzykiem stopy procentowej 0,00



Nota 5. I



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 



obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej 



wynikającym ze stopy procentowej 0,00



Nota 5. II 



Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym inne niż 



należności wykazane w bilansie 0,00



Nota 5. II Depozyty 0,00



Nota 9 Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0,00



Noty objaśniające



 



 



Nie występują inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny 



sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu i ich 



zmian. 



 



Warszawa, 16 kwietnia 2020 roku 



 



Podpisy osób reprezentujących Fundusz: 



 



 



 



 



 



 



           Ewa Małyszko           Piotr Kuba                                    Tomasz Orlik 



Prezes Zarządu PFR TFI S.A      Członek Zarządu PFR TFI S.A.     Członek Zarządu PFR TFI S.A 
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 



FINANSOWEGO   



 



 



Dla Uczestników oraz Rady Nadzorczej PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 



 



Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego  



Opinia   



Przeprowadziliśmy badanie załączonego jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Subfunduszu PFR 



PPK 2060 („Subfundusz”), wydzielonego w ramach PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 



(„Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, na które 



składają się:  



 zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące lokaty w wysokości 0 tysięcy 



złotych, 



 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje sumę aktywów netto w wysokości 0 



tysięcy złotych, 



 rachunek wyniku z operacji za okres od 18 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący 



dodatni wynik z operacji w kwocie 0 tysięcy złotych,  



 zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 18 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku 



wykazujące zwiększenie aktywów netto o kwotę 0 tysięcy złotych, 



 noty objaśniające i informacja dodatkowa („jednostkowe sprawozdanie finansowe”). 



 



Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe:  



 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2019 



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 (Dz.U. z 2019 roku, poz. 351, z 



późniejszymi zmianami – „ustawa o rachunkowości”) i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra 



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



inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249, poz. 1859  – „Rozporządzenie”) oraz zgodnie z przyjętymi 



zasadami (polityką) rachunkowości,  



 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Fundusz przepisami prawa i postanowieniami statutu 



Funduszu,  



 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami 



rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.











Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 
Subfundusz PFR PPK 2060, wydzielonego w ramach PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty  
sporządzonego za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 
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Podstawa opinii 



Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 



Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 



3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów badania oraz innych 



dokumentów, z późniejszymi zmianami („KSB”)  oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych 



rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1421, z późniejszymi 



zmianami – „ustawa o biegłych rewidentach”). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została 



dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie 



jednostkowego sprawozdania finansowego. 



Jesteśmy niezależni od Funduszu zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej 



Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz 



z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. 



Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie 



przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Funduszu 



zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach. 



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



naszej opinii. 



 



Objaśnienie ze zwróceniem uwagi – sprawy ujawnione w informacji dodatkowej 



Zwracamy uwagę na punkt 6 informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania finansowego, w którym 



wskazano, że informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych zgodnie 



z §32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 



rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249, poz. 1859). Z uwagi na niewielkie aktywa 



Subfunduszu w tabeli ujawnionej w punkcie 6 informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania 



finansowego przedstawiono informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 



majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu, wyrażone w złotych.  



Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy. 



 



Odpowiedzialność Zarządu PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz członków Rady Nadzorczej 



Towarzystwa za jednostkowe sprawozdanie finansowe  



Zarząd PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) zarządzający Subfunduszem 



i reprezentujący Subfundusz jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych 



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



sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu zgodnie z przepisami ustawy o 



rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi 



przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości 



i statutem Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Towarzystwo uznaje za niezbędną aby umożliwić 



sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 



spowodowanego oszustwem lub błędem. 



Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Funduszu 



i Subfunduszu do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z 



kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z 
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wyjątkiem sytuacji, kiedy istnieje zamiar likwidacji Funduszu lub Subfunduszu albo zaniechania prowadzenia 



działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 



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



jednostkowe sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości i 



Rozporządzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu 



sprawozdawczości finansowej Funduszu. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 



Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy jednostkowe 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 jednostkowego sprawozdania finansowego. 



Zgodnie z KSB 320 par. 5 koncepcja istotności jest stosowana przez biegłego rewidenta zarówno przy 



planowaniu i przeprowadzaniu badania, jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania 



zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na jednostkowe sprawozdania 



finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i 



stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania, w tym stwierdzenia dotyczące innych wymogów prawa i 



regulacji, są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego 



zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta. 



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 jednostkowego sprawozdania finansowego 



spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 



odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby 



stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z 



oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, 



fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej, 



 uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur 



badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat 



skuteczności kontroli wewnętrznej Funduszu, 



 oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków 



księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa, 



 wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 



kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 



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



w znaczącą wątpliwość zdolność Funduszu lub Subfunduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli 



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



naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w jednostkowym 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 lub Subfundusz 



zaprzestanie kontynuacji działalności, 
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 oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego, w tym 



ujawnienia, oraz czy jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje 



i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.  



 



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



przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach 



kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 



 



Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności  



Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku 



(„Sprawozdanie z działalności”), załączone do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu. 



 



Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami 



prawa.  



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



Sprawozdanie z działalności Funduszu spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta 



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



z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem 



z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub 



naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na 



podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy 



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



z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności 



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



finansowym. 



 



Opinia o sprawozdaniu z działalności  



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



do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu:  



 zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości,  



 jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 



Ponadto, w świetle wiedzy o Funduszu i Subfunduszu oraz ich otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania 



oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji  



Opinia na temat Listu Towarzystwa skierowanego do Uczestników Subfunduszu 



Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za sporządzenie Listu 



Towarzystwa zgodnie z przepisami prawa. 



Nasza opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie obejmuje Listu Towarzystwa 



skierowanego do Uczestników Subfunduszu („List Towarzystwa”), załączonego do połączonego sprawozdania 



finansowego Funduszu . Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem jednostkowego 



sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią Listu Towarzystwa i wskazanie, czy informacje w nim 



zawarte uwzględniają postanowienia par. 37 Rozporządzenia i czy są one zgodne z informacjami zawartymi 



w załączonym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.   



Naszym zdaniem informacje zawarte w Liście Towarzystwa uwzględniają postanowienia par. 37 



Rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym jednostkowym sprawozdaniu 



finansowym.  



 



Oświadczenie Depozytariusza 



Do połączonego sprawozdania finansowego dołączono oświadczenie Depozytariusza potwierdzające 



zgodność danych dotyczących stanów aktywów Subfunduszu, w tym zapisanych na rachunkach pieniężnych i 



rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających przedstawionych w jednostkowym 



sprawozdaniu finansowym Subfunduszu, ze stanem faktycznym, zgodnie z par. 37 Rozporządzenia. 



 



Informacje, o których mowa w art. 222b ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 



funduszami inwestycyjnymi 



Do połączonego sprawozdania finansowego dołączono informacje, o których mowa w art. 222b ustawy z dnia 



27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 



(Dz. U. z 2020 roku, poz. 95). Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje powyższych 



informacji. 



 



Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 



sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Michał Stola. 



 



Działający w imieniu Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich pod 



numerem 244 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe: 



 



 



 



Michał Stola 



Biegły Rewident, nr w rejestrze 13164 



Warszawa, dnia 17 kwietnia 2020 roku 








						2020-04-17T13:15:36+0200


			Michał Paweł Stola
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UJAWNIENIA W ZAKRESIE PROFILI RYZYKA, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, 


DOTYCZĄCE DŹWIGNI FINANSOWEJ ORAZ POZIOMU WSKAŹNIKA RYZYKA 


I ZYSKU 


 


 


Towarzystwo ujawnia (zgodnie z art. 108 ust. 5 Rozporządzenia UE NR 231/2013) główne cechy 


systemów zarządzania ryzykiem stosowanych przez Towarzystwo do zarządzania rodzajami ryzyka, 


które mogą mieć wpływ na którykolwiek z zarządzanych przez nie funduszy. W przypadku 


wprowadzenia zmian ujawniane informacje obejmują informacje na temat zmiany oraz 


oczekiwanego wpływu, jaki będzie ona mieć na fundusz i jego inwestorów. Ponadto, zgodnie 


z przepisem art. 222b Ustawy (z uwzględnieniem art. 108 i 109 Rozporządzenia UE NR 231/2013)  


Fundusz udostępnia uczestnikom okresowo informacje o:  


 


a) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich 


niepłynnością, 


• W okresie sprawozdawczym nie było przypadków specjalnych ustaleń 


w odniesieniu do aktywów w związku z ich niepłynnością. 


b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, 


• Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością nie uległy w okresie 


sprawozdawczym zmianom.  


c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot 


nim zarządzający.  


• Informacje o aktualnym poziomie profilu ryzyka (syntetyczny wskaźnik ryzyka 


i zysku) zawarta jest w kluczowych informacjach dla klienta (KII),  


 


Poniżej zaprezentowano stawki aktualne na datę sprawozdania.  


 
31.12.2019


Syntetyczny wskaźnik 


ryzyka i zysku (SRRI)


PFR PPK 2025 3


PFR PPK 2030 4


PFR PPK 2035 4


PFR PPK 2040 4


PFR PPK 2045 4


PFR PPK 2050 4


PFR PPK 2055 4


PFR PPK 2060 4


Nazwa subfunduszu funduszu PFR PPK SFIO 
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W stosunku do funduszy, które stosują dźwignię finansową AFI Towarzystwo ujawnia informacje 


o:  


a) zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany 


w ich imieniu, oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji 


udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI,  


• W okresie sprawozdawczym nie było zmian maksymalnego poziomu dźwigni 


finansowej 


b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI.  


• Według stanu na dzień ostatniej wyceny w okresie objętym sprawozdaniem łączna 


wysokość dźwigni finansowej (obliczanej odpowiednio metodą brutto i metodą 


zaangażowania) zastosowanej przez Fundusz miała wartość [%]: 


 


 


Dźwignia finansowa 


AFI obliczona metodą 


brutto


Dźwignia 


finansowa AFI 


obliczona metodą 


zaangażowania


PFR PPK 2025 0,00% 100,00%


PFR PPK 2030 0,00% 100,00%


PFR PPK 2035 0,00% 100,00%


PFR PPK 2040 0,00% 100,00%


PFR PPK 2045 0,00% 100,00%


PFR PPK 2050 0,00% 100,00%


PFR PPK 2055 0,00% 100,00%


PFR PPK 2060 0,00% 100,00%


Nazwa subfunduszu funduszu PFR PPK SFIO 


31.12.2019


 
 


 


 


Podpisy osób reprezentujących Fundusz: 


 


 


 


 


 


            Ewa Małyszko             Piotr Kuba                                    Tomasz Orlik 


Prezes Zarządu PFR TFI S.A         Członek Zarządu PFR TFI S.A.     Członek Zarządu PFR TFI S.A 
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