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I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU 



 



Nazwa Subfunduszu 



BPS 2045 (dalej jako „Subfundusz”) jest subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu BPS Emerytura PPK 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej jako „Fundusz”). 



Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 



- BPS 2025 utworzony 04 czerwca 2019,  



- BPS 2030 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2035 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2040 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2045 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2050 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2055 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2060 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2065 utworzony 14 kwietnia2021. 



Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1652. 



Fundusz został zarejestrowany w dniu 04 czerwca 2019 roku na podstawie Ustawy o PPK po spełnianiu 
wymagań :  



- nadania Funduszowi Statutu przez Towarzystwo; 



- zawarcia przez Towarzystwo z Depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu 
inwestycyjnego; 



- wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 



Fundusz i Subfundusz zostały utworzone na czas nieokreślony. Subfundusz ma jedną kategorię jednostek 
uczestnictwa. 



 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 



Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, jest zarządzany przez BPS Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej „Towarzystwem”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 81. 
Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego  



przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000303993. 



 



Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 



Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Grant Thornton Polska sp. z o. o. sp. k. z 
siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań.  



 



Cel inwestycyjny Subfunduszu 



1. Celem inwestycyjnym BPS 2045 jest wzrost wartości Aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat. 



2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 



3. Zdefiniowana Data Subfunduszu to 2045 rok. Fundusz osiągnie Zdefiniowaną Datę w pierwszym Dniu 
Wyceny w 2045 roku. 



4. Subfundusz jest dedykowany dla Uczestników,  którzy urodzili się w latach 1983-1987. 
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Specjalizacja Subfunduszu 



Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu, przy uwzględnieniu ograniczeń inwestycyjnych w następujące kategorie 
lokat:  



1. Instrumenty Rynku Pieniężnego,  



2. dłużne papiery wartościowe,  



3. listy zastawne,  



4. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne  



5. depozyty w bankach krajowych i zagranicznych,  



6. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą,  



- pod warunkiem że są zbywalne, z zastrzeżeniem, iż warunek zbywalności nie dotyczy depozytów bankowych 
oraz jednostek uczestnictwa. 



 



Ograniczenia inwestycyjne 



1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu jest prowadzona z uwzględnieniem konieczności ograniczenia poziomu 
ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK w taki sposób, iż udziały Części Udziałowej i 
Części Dłużnej w wartości Aktywów Subfunduszu będą uwzględniały konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa lokat wraz ze zbliżaniem się do Zdefiniowanej Daty. W szczególności będą one kształtowały 
się następująco: 



1)   począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnął swoją Zdefiniowaną Datę, o której mowa w art. 71 
ust. 3 Statutu, udział Części Udziałowej nie może być większy niż 15%, a udział Części Dłużnej nie 
może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu.  



2)   w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt. 1) udział Części Udziałowej nie może być 
mniejszy niż 10% oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części 
Dłużnej nie może być mniejszy, niż 70% oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów 
Subfunduszu, przy tym w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej będzie stopniowo 
zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 



3)   w okresie 5 lat poprzedzających data, o której mowa w pkt. 2), udział Części Udziałowej nie może być 
mniejszy niż 25% oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części 
Dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów 
Subfunduszu; 



4)   w okresie 10 lat poprzedzających datę, o którym mowa w pkt. 3) udział Części Udziałowej nie może być 
mniejszy, niż 40% oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części 
Dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz nie większy, niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu; 



5)   począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt. 4)udział 
Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 60% oraz nie może być większy niż 80% wartości 
Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 20% i nie może być większy 
niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 



2. Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 



1)    nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 



- papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 
Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny 
państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny 
albo przez organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub 
gwarantowane przez te organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym 
nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 



- depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach 
kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te 
instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach; 
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2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym 
nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają 
ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w 
swoich operacjach. 



3. Subfundusz, w ramach Części Udziałowej portfela może lokować: 



1) nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych wchodzące w skład indeksu WIG20 lub Instrumenty Pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20; 



2) nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub Instrumenty 
Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40; 



3) nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w 
Warszawie inne niż wymienione w pkt 1) i 2) oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych 
spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 
instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty 
publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych 
S.A. w Warszawie, 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 wartościowych; 



4) nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD 
innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te 
instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów.  



4. Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu oraz udziału 
poszczególnych kategorii lokat 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 funduszu zdefiniowanej daty, na podstawie ostatnio 
dostępnych funduszowi zdefiniowanej daty danych, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu 
Instrumentów Pochodnych. 



 



Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania 
finansowego 



1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień  31 grudnia 2021 roku, za okres 
od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, przy założeniu kontynuowania działalności 
Funduszu oraz Subfunduszu w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności Funduszu oraz Subfunduszu. 



2. Ze względu na charakter i istotność pozycji informacje zawarte w jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym wykazane zostały, o ile nie zaznaczono inaczej, w pełnych tysiącach złotych. 
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II. ZESTAWNIENIE LOKAT 



TABELA GŁÓWNA 
  31-12-2021 31-12-2020 



TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Akcje 313 319 47,87% 15 16 47,06% 



Warranty subskrypcyjne - - - - - - 



Prawa do akcji - - - - - - 



Prawa poboru - - - - - - 



Kwity depozytowe - - - - - - 



Listy zastawne - - - - - - 



Dłużne papiery wartościowe 180 176 26,41% 10 10 29,74% 



Instrumenty pochodne - - - - - - 



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



Jednostki uczestnictwa - - - - - - 



Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 



Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 



68 77 11,57% 5 5 14,71% 



Wierzytelności - - - - - - 



Udzielone pożyczki pieniężne - - - - - - 



Weksle - - - - - - 



Depozyty - - - - - - 



Waluty - - - - - - 



Nieruchomości - - - - - - 



Statki morskie - - - - - - 



Inne - - - - - - 



Suma: 561 572 85,85% 30 31 91,18% 



 



 



 



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



 



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



sprawozdania finansowego. 
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY     22 498   313 319 47,87% 



CCC S.A. (PLCCC0000016) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



16 POLSKA 1 2 0,30% 



GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W 
WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



458 POLSKA 20 19 2,85% 



JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. 
(PLJSW0000015) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



259 POLSKA 8 9 1,35% 



KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



21 LUKSEMBURG 1 1 0,15% 



GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



4 POLSKA 2 3 0,45% 



KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



287 POLSKA 46 40 6,01% 



GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



151 POLSKA 8 9 1,35% 



BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 
(PLPEKAO00016) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



115 POLSKA 10 14 2,10% 



PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. 
(PLPGER000010) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



915 POLSKA 7 7 1,05% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



4 621 POLSKA 29 29 4,35% 



POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 
(PLPKN0000018) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



23 POLSKA 1 2 0,30% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



205 POLSKA 6 9 1,35% 



CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



153 POLSKA 4 5 0,75% 



POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 
(PLPZU0000011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



1 025 POLSKA 36 36 5,41% 



ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



253 POLSKA 22 22 3,30% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



1 612 POLSKA 13 14 2,10% 



TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 
(PLTAURN00011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



500 POLSKA 1 1 0,15% 



RANK PROGRESS S.A. (PLRNKPR00014) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



9 422 POLSKA 22 22 3,30% 



ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



80 POLSKA 1 4 0,60% 



COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



10 POLSKA 2 2 0,30% 



WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. 
(PLWRTPL00027) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



29 POLSKA 3 4 0,60% 



X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA 
(PLXTRDM00011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



1 178 POLSKA 20 20 3,00% 



DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



13 POLSKA 3 5 0,75% 



MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 
(HU0000153937) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



BUDAPEST STOCK 
EXCHANGE 



614 WĘGRY 20 19 2,85% 



ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME 
(LU2237380790) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



525 LUKSEMBURG 27 21 3,15% 



HUUUGE INC. (US44853H1086) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



9 
STANY 



ZJEDNOCZONE 
- - - 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY     -   - - - 



NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU     -   - - - 



Suma:     22 498   313 319 47,87% 



 



TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent 
Kraj 



siedziby 
emitenta 



Termin 
wykupu 



Warunki 
oprocentowania 



Wartość 
nominalna 



Liczba 



Wartość 
według 



ceny 
nabycia w 



tys. 



Wartość 
według 



wyceny na 
dzień 



bilansowy 
w tys. 



Procentowy 
udział w 



aktywach 
ogółem 



O terminie wykupu do 1 roku               - - - - 



Obligacje               - - - - 



Bony skarbowe               - - - - 



Bony pieniężne                - - - - 



Inne               - - - - 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent 
Kraj 



siedziby 
emitenta 



Termin 
wykupu 



Warunki 
oprocentowania 



Wartość 
nominalna 



Liczba 



Wartość 
według 



ceny 
nabycia w 



tys. 



Wartość 
według 



wyceny na 
dzień 



bilansowy 
w tys. 



Procentowy 
udział w 



aktywach 
ogółem 



O terminie wykupu powyżej 1 
roku 



              180 180 176 26,41% 



Obligacje               180 180 176 26,41% 



AKTYWNY RYNEK 
NIEREGULOWANY 



              31 31 31 4,65% 



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



AKTYWNY RYNEK 
NIEREGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
ALTERNATYWNY 
SYSTEM OBROTU 



BANK POLSKA KASA 
OPIEKI S.A. 



POLSKA 29-10-2027 
2,4600% 
(ZMIENNY 
KUPON) 



1 000 31 31 31 4,65% 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



              149 149 145 21,76% 



WZ0528 (PL0000110383) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-05-2028 
2,0200% 
(ZMIENNY 
KUPON) 



1 000 26 26 26 3,90% 



PS1024 (PL0000111720) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-10-2024 
2,2500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 12 13 12 1,80% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0427 
(PL0000500260) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 27-04-2027 
1,8750% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 6 6 5 0,75% 



PS0425 (PL0000112728) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-04-2025 
0,7500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 4 4 4 0,60% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0725 
(PL0000500286) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 03-07-2025 
1,2500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 6 6 5 0,75% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0631 
(PL0000500328) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 12-06-2031 
2,9700% 
(ZMIENNY 
KUPON) 



1 000 95 94 93 13,96% 



Bony skarbowe               - - - - 



Bony pieniężne                - - - - 



Inne               - - - - 



Suma:               180 180 176 26,41% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE 



PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO 
INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA 



GRANICĄ 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta 
Kraj siedziby 



emitenta 
Liczba 



Wartość według 
ceny nabycia w 



tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział 
w aktywach 



ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY         240,000 68 77 11,57% 



- LYXOR DAX (DR) UCITS ETF, O-End- F, 
ETF (LU0252633754) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



BORSA ITALIANA - FRANCJA 60,000 39 41 6,16% 



- LYX ETF S&P 500, ETP, ETF 
(LU0496786574) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



EURONEXT PARIS - LUKSEMBURG 180,000 29 36 5,41% 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY         - - - - 



NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU         - - - - 



Suma:         240,000 68 77 11,57% 
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TABELE DODATKOWE 



TABELA DODATKOWA 
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT 



Rodzaj Łączna liczba 



Wartość 
według ceny 



nabycia w 
tys. 



Wartość 
według 



wyceny na 
dzień 



bilansowy w 
tys. 



Procentowy 
udział w 



aktywach 
ogółem 



Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa     106 103 15,46% 



  
Dłużne papiery 
wartościowe 



107 106 103 15,46% 



Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP     - - - 



Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki 
samorządu terytorialnego 



    - - - 



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



    - - - 



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



    - - - 



Suma:   107 106 103 15,46% 



 



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



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 85 12,76% 



Suma: 85 12,76% 



 



Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 



Nie dotyczy 
 
Instrumenty rynku pieniężnego 



Nie dotyczy 
 
Papiery wartościowe emitowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest 
rzeczpospolita polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 



Nie dotyczy 
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III. BILANS 



BILANS 
na dzień 



31-12-2021 
na dzień 



31-12-2020 



I. Aktywa 666 34 



1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 74 3 



2. Należności 20 - 



3. Transakcje reverse repo/buy-sell back - - 



4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 572 25 



5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 6 



6. Pozostałe aktywa - - 



II. Zobowiązania 21 - 



III. Aktywa netto (I - II) 645 34 



IV. Kapitał Funduszu/Subfunduszu 622 33 



1. Kapitał wpłacony 641 33 



2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -19 - 



V. Dochody zatrzymane 14 0 



1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 0 



2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 0 



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 9 1 



VII. Kapitał Funduszu/Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 645 34 



      



Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 4 799,6930 299,2434 



Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 134,34 115,02 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, 
które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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IV. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



I. Przychody z lokat 5 - 



Dywidendy i inne udziały w zyskach 4 - 



Przychody odsetkowe 1 - 



Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - 



Dodatnie saldo różnic kursowych - - 



Pozostałe - - 



II. Koszty Funduszu/Subfunduszu 1 - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 



- stała część wynagrodzenia - - 



- zmienna część wynagrodzenia - - 



Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 



Opłaty dla Depozytariusza 1 - 



Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu/Subfunduszu - - 



Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - 



Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości - - 



Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami Funduszu/Subfunduszu - - 



Opłaty za usługi prawne - - 



Opłaty za usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - 



Koszty odsetkowe - - 



Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 



Ujemne saldo różnic kursowych - - 



Pozostałe - - 



III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo - - 



IV. Koszty Funduszu/Subfunduszu netto (II-III) 1 - 



V. Przychody z lokat netto (I-IV) 4 - 



VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 18 1 



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 - 



2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 8 1 



- z tytułu różnic kursowych - - 



VII. Wynik z operacji (V+-VI) 22 1 



VIII. Podatek dochodowy - - 



Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa 4,58 - 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na 
jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz 



informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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V. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



I. Zmiana wartości aktywów netto 



1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 



34 - 



2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 22 1 



a) przychody z lokat netto 4 - 



b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 - 



c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 8 1 



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 22 1 



4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Funduszu/Subfunduszu (razem): - - 



a) z przychodów z lokat netto - - 



b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - 



c) z przychodów ze zbycia lokat - - 



5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 589 33 



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



608 33 



b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu 
odkupionych jednostek uczestnictwa) 



-19 - 



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 611 34 



7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 645 34 



8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym (*) 304 9 



II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 



1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 4 340,4689  299,2434  



Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 140,0193  - 



Saldo zmian 4 500,4496  299,2434  



2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa od początku działalności Funduszu/Subfunduszu 



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 4 639,7123  299,2434  



Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 140,0193  0,0000  



Saldo zmian 4 799,6930  299,2434  



3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 4 799,6930    - 



III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 



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



115,02 - 



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



134,34 115,02 



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



16,80%   



4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 
sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



114,80 29-01-2021 100,00 07-02-2020 



5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w 
okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



140,92 18-10-2021 115,35 29-12-2020 



6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny 
w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



134,34 31-12-2021 115,02 31-12-2020 



IV. Procentowy udział kosztów Funduszu/Subfunduszu w średniej 
wartości aktywów netto, w tym: 



0,33% - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 



Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 



Opłaty dla Depozytariusza 0,33% - 



Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 
Funduszu/Subfunduszu 



- - 



Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości - - 



Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami 
Funduszu/Subfunduszu 



- - 
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VI. NOTY OBJAŚNIAJĄCE 



Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem jednostek uczestnictwa i wartości aktywów 
netto na jednostkę uczestnictwa 



 



Nota nr 1 Polityka rachunkowości Subfunduszu 



Opis przyjętych zasad rachunkowości: 



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



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



3. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest dzień wydania 
lub wykupienia jednostek. 



4. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym dniu wyceny 
nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami 
lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z pkt. 3. 



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



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



7. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki lokat mają przypisaną cenę nabycia 
wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną 
o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne. 



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



9. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą 
na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku 
instrumentów wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia – najwyższej bieżącej wartości 
księgowej (nie dotyczy papierów wartościowych nabytych z udzielonym przez drugą stronę przyrzeczeniem 
odkupu). W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji, uznaje się, iż wygaśnięciu 
podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto. Zysk lub 
stratę ze zbycia walut obcych wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”. 



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



11. Przysługujące zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy prawo poboru akcji notowanych 
na rynku aktywnym ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji 
wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nie uwzględniający wartości tego prawa. Niewykonane prawo poboru 
akcji uznaje się za zbyte według wartości równej zero w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 



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



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



14. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji, nie powodującą zmiany wysokości kapitału akcyjnego emitenta, 
ujmuje się w ewidencji analitycznej, w której dokonuje się zmiany liczby posiadanych akcji oraz jednostkowej 
ceny nabycia. 



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



16. Nabycie lub zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie 
zawarcia umowy. Składniki lokat nabyte lub zbyte przez Subfundusz po godzinie 23:00 w dniu wyceny oraz 
składniki lokat, dla których na godzinę 23:00 Subfundusz nie otrzymał potwierdzenia zawarcia transakcji 
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ujmowane są w najbliższej dacie wyceny aktywów Subfunduszu i ustalenia jego zobowiązań, w której jest to 
możliwe. 



17. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po 
przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień 
ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu. Jeżeli operacje dotyczące Subfunduszu są 
wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ustala kursu – ich wartość należy określić w 
relacji do wskazanej przez Subfundusz waluty, dla której ustalany jest średni kurs przez Narodowy Bank 
Polski. 



18. Przychody z lokat obejmują w szczególności: dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną 
środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, dywidendy i inne udziały w zyskach, 
przychody odsetkowe oraz przychody związane z posiadaniem nieruchomości. 



19. Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności: ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku 
z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. Koszty odsetkowe (w tym 
efekt amortyzacji premii, składający się na wycenę aktywów nienotowanych na aktywnym rynku metodą 
skorygowanej ceny nabycia z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej w przypadku terminu 
zapadalności nie dłuższego niż 92 dni) oraz koszty związane z posiadaniem nieruchomości. 



20. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza 
się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentuje 
odpowiednio jako składnik lokat notowanych lub nienotowanych na aktywnym rynku. Przychody odsetkowe 
od lokat bankowych wycenia się począwszy od dnia zawarcia umowy za pomocą modelu wyceny, 
a w przypadku terminu zapadalności nie dłuższego niż 92 dni dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej 
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 



21. W przypadku kosztów Subfunduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu kosztów 
zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę. Preliminarz kosztów zawiera pozycje w wysokości uzasadnionej, 
ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do częstotliwości ustalania wartości aktywów netto 
w dniach wyceny. 



22. Przychody odsetkowe osiągane z tytułu udzielonych przez fundusz pożyczek pieniężnych oraz koszty 
związane z ich udzieleniem rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



Stosowane najważniejsze zasady wyceny  



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



2.  Jako moment wyceny Subfundusz przyjął godzinę 23:00 czasu polskiego, o której pobierane są ostatnie 
dostępne kursy, pozwalające na oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz lokat w danym 
dniu wyceny. 



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



4. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się: 



4.1. Cenę z rynku aktywnego (poziom 1 hierarchii wartości godziwej); 



4.2. Cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są 



obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej); 



4.3. Wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o nieobserwowalne dane wejściowe do 



modelu (poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



5. Za rynek aktywny uznaje się rynek na którym transakcje dotyczące danego składnika aktywów lub 



zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczyć 



bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki giełdowe, rynki 



pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką częstotliwością i 



wolumenem. 



6. W celu określenia czy dany rynek jest aktywnym rynkiem dla składnika lokat, przeprowadza się badanie 



aktywności danego rynku, z uwzględnieniem następujących komponentów: wolumen obrotu oraz 



częstotliwość obrotu.  



7. W przypadku, gdy składnik lokat Subfunduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, 



wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Rynkiem głównym dla danego składnika lokat jest 
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ten rynek na którym wolumen obrotu z miesiąca poprzedzającego miesiąc dla którego wyznaczana jest 



aktywność rynkowa był największy. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru rynku w oparciu o 



wolumen obrotu, w szczególności w przypadku jeśli wolumen obrotu na dwóch lub większej ilości rynków 



aktywnych jest taki sam dla danego składnika lokat bądź w przypadku braku obrotu na aktywnych rynkach na 



danych papierach wartościowych w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego, wyboru rynku głównego 



dokonuje się w oparciu kolejno o: liczbę zawartych transakcji na danym składniku lokat w okresie ostatniego 



miesiąca kalendarzowego; liczbę danych akcji wprowadzonych do obrotu na danym aktywnym rynku, o ile 



takie informacje dostępne są w serwisach typu Bloomberg; kolejność wprowadzenia danego papieru 



wartościowego do obrotu na poszczególnych rynkach, o ile takie informacje dostępne są w serwisach typu 



Bloomberg; możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku.  



8. Rynkiem głównym dla polskich papierów dłużnych skarbowych niewyemitowanych poza granicami RP 



dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland jest Treasury BondSpot Poland. 



9. Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej) 



wyznacza się według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu z aktywnego rynku, z 



zastrzeżeniem, że jeżeli na aktywnym rynku organizowana jest sesja fixingowa, to do wyceny składnika lokat 



korzysta się z kursu fixingowego, 



10. Wartość godziwą składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się za pomocą modelu 



wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni 



(poziom 2 hierarchii wartości godziwej) lub za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne 



(poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



11. Wycena za pomocą modelu wyceny, o którym mowa powyżej, oznacza technikę wyceny pozwalającą 



wyznaczyć wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązań poprzez przeliczenie przyszłych kwot, w 



szczególności przepływów pieniężnych lub dochodów i wydatków, na jedną zdyskontowaną kwotę z 



uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka lub pozwalającą za pomocą innych powszechnie uznanych 



metod na oszacowanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, gdzie dane wejściowe do modelu są 



obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni lub pośredni; w przypadku gdy dane obserwowalne na rynku 



nie są dostępne, dopuszcza się zastosowanie danych nieobserwowalnych, z tym że we wszystkich 



przypadkach Subfundusz wykorzystuje w maksymalnym stopniu dane obserwowalne i w minimalnym stopniu 



dane nieobserwowalne. 



12. Za dane obserwowalne, o których mowa powyżej uznaje się dane wejściowe do modelu odzwierciedlające 



założenia, które przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub zobowiązania, 



uwzględniające w sposób bezpośredni lub pośredni: 



12.1. ceny podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z aktywnego rynku, 



12.2. ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z rynku, który nie jest 



aktywny, 



12.3. dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa powyżej, które są obserwowalne w 



odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności: 



12.3.1. stopy procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych 



przedziałach, 



12.3.2. zakładaną zmienność, 



12.3.3. spread kredytowy. 



12.4. dane wejściowe potwierdzone przez rynek. 



13. Za dane nieobserwowalne, o których mowa powyżej uznaje się dane wejściowe do modelu opracowywane 



przy wykorzystaniu wszystkich wiarygodnych informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat 



założeń przyjmowanych przez uczestników rynku, które spełniają cel wyceny wartości godziwej. 



14. Modele wyceny, o których mowa powyżej: 



14.1. będą stosowane w sposób ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu 



finansowym Funduszu przez dwa kolejne lata, 



14.2. stosuje się spójnie w odniesieniu do wszystkich aktywów w ramach wszystkich funduszy zarządzanych 



przez Towarzystwo, uwzględniając strategie inwestycyjne i rodzaje aktywów posiadanych przez 



fundusze oraz, w stosownych przypadkach, istnienie różnych zewnętrznych podmiotów wyceniających, 



14.3. podlegają okresowemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz do roku, 



14.4. podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. 



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



16. Transakcje repo/sell-buy back, zaciągnięte kredyty i pożyczki środków pieniężnych oraz dłużne instrumenty 



finansowe wyemitowane przez Subfundusz wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach przy 



zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



17. Transakcje reverse repo/buy-sell back i depozyty bankowe wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach 



za pomocą modelu wyceny, a w przypadku transakcji o terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni 



dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 



stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów. 



18. Zobowiązania Subunduszu z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych wycenia się według zasad 
przyjętych dla tych papierów wartościowych. 



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



 



Wartości szacunkowe 



Sporządzanie sprawozdania finansowego dokonywane jest w oparciu o nadrzędną zasadę wyceny składników 
lokat, tj. według wartości godziwej, co wymaga od kierownictwa dokonania ocen, estymacji i przyjęcia założeń, 
których wybór może wpływać na stosowane zasady rachunkowości jak również na formę prezentowanych 
wartości aktywów i pasywów oraz kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane są w oparciu o dostępne 
dane historyczne, jak również dane możliwe do zaobserwowania na rynku kapitałowym oraz szereg innych 
czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach.  Powyższe dane stanowią podstawę do 
oszacowania wartości danej kategorii aktywów i zobowiązań. 



Dokonywany jest okresowy przegląd szacunków i założeń stanowiących ich podstawę. Korekty w szacunkach są 
rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku, w przypadku gdy korekta dotyczy tylko tego 
okresu, bądź w okresie, w którym dokonano zmiany, i w okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na 
bieżący, jak i przyszłe okresy. 



Istotne szacunki zastosowane przy sporządzeniu  sprawozdania finansowego Subfunduszu dotyczą braku 
aktywności rynkowej, a tym samym konieczność wyceny w wartości godziwej opartej na modelu wyceny opartej 
na danych obserwowalnych rynkowo w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 wyceny wg hierarchii wartości 
godziwej) jak również danych nieobserwowalnych rynkowo (poziom 3 wyceny wg hierarchii wartości godziwej).  



Dzień wyceny 



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



Stosowane w okresie sprawozdawczym zasady rachunkowości  



Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2021 poz. 217 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1859) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 roku poz. 2436). 



Metoda stosowana przy obliczaniu ekspozycji AFI 



Towarzystwo oblicza ekspozycję AFI Subfunduszu w każdym dniu roboczym metodą brutto oraz metodą 
zaangażowania, określonymi odpowiednio w art. 7 oraz art. 8 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE)  
Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE 
w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni 
finansowej, przejrzystości i nadzoru.   



Wprowadzone zmiany stosowanych zasad rachunkowości: 



W okresie sprawozdawczym wystąpiły istotne zmiany w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego (zmiany prezentacyjne). Zgodnie z §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 roku poz. 2436 – „Rozporządzenie Zmieniające”) 



Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne oraz depozytariusze są obowiązani zapewnić 
dostosowanie rachunkowości do przepisów Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 nr 249 poz. 1859 – 
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„Rozporządzenie Zmieniane”), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Zmieniającym, nie później niż do dnia 1 



lipca 2021 roku. Począwszy od 1 lipca 2021 roku Towarzystwo dostosowało rachunkowość do przepisów 
Rozporządzenia Zmienianego. Opis przyjętych zasad rachunkowości wskazany w nocie 1 uwzględnia zapisy 
polityki rachunkowości zgodnie z Rozporządzeniem Zmieniającym.  



 



Wprowadzone  w/w Rozporządzeniem Zmieniającym najważniejsze zmiany dotyczyły następujących obszarów: 



 



1) Zmiany zasad i technik wyceny w wartości godziwej aktywów i zobowiązań funduszu: 



a. Odejście od stosowania skorygowanej ceny nabycia jako podstawowego sposobu wyceny instrumentów 
dłużnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Zmienianym do 30 czerwca 2021 r. Fundusz dokonywał wyceny dłużnych 
instrumentów finansowych, dla których nie występował aktywny rynek w skorygowanej cenie nabycia, 
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Od dnia 1 lipca 2021 r. dłużne instrumenty 
finansowe dla których nie jest możliwe ustalenie aktywnego rynku, co do zasady, są wyceniane według 
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, przy czym za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się 
w tym przypadku, (a) cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane 
wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (tzw. poziom 2 hierarchii wartości godziwej) albo 
w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt (a), (b) - wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny 
opartego o dane nieobserwowalne (tzw. poziom 3 hierarchii wartości godziwej).  



 



2) Zmiana dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych pojęć i definicji: 



 



a. Zmiana definicji wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Rozporządzenie Zmieniające wprowadziło daleko 
idącą zmianę w pojęciu wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, za która obecnie uznaje się (a) cenę z 
aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej), (b) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt (a), 
cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne 
w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej), (c) w przypadku braku ceny, o której 
mowa w pkt (a) i pkt (b), wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne 
(poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



b. Zmiana definicji aktywnego rynku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych do 30 czerwca 2021 r. Fundusz 
przyjmował iż aktywny rynek to rynek spełniający łącznie następujące kryteria: (a) instrumenty będące 
przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, (b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy 
i sprzedawcy, (c) ceny są podawane do publicznej wiadomości. Zmiana Rozporządzenia przyniosła zupełnie 
nową definicję aktywnego rynku, za który obecnie uznaje się: rynek, na którym transakcje dotyczące danego 
składnika aktywów lub zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, 
aby dostarczać bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki 
giełdowe, rynki pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką 
częstotliwością i wolumenem. 



c. Wprowadzenie definicji wyceny za pomocą modelu. Rozporządzenie nie zawierało dotychczas definicji w 
powyższym zakresie, jednakże wprowadzenie do jego treści zmian w zakresie wiarygodnie oszacowanej wartości 
godziwej wymagało doprecyzowania także innych pojęć, w tym określenia wyceny za pomocą modelu za którą 
uznaje się: technikę wyceny pozwalająca wyznaczyć wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązań 
poprzez przeliczenie przyszłych kwot, w szczególności przepływów pieniężnych lub dochodów i wydatków, na 
jedną zdyskontowaną kwotę z uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka lub pozwalającą za pomocą innych 
powszechnie uznanych metod na oszacowanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, gdzie dane 
wejściowe do modelu są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni lub pośredni; w przypadku gdy dane 
obserwowalne na rynku nie są dostępne, dopuszcza się zastosowanie danych nieobserwowalnych, z tym że we 
wszystkich przypadkach fundusz wykorzystuje w maksymalnym stopniu dane obserwowalne i w minimalnym 
stopniu dane nieobserwowalne. 



d. Wprowadzenie definicji danych obserwowalnych oraz danych nieobserwowalnych. Konsekwencją 
przedstawionych wyżej zmian w zakresie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej oraz zastosowanie pojęcia 
wyceny za pomocą modelu, wymagało również uzupełnienia słownika pojęć o dwie dodatkowe, nieznana 
dotychczas Rozporządzeniu definicje: dane obserwowalne, za które przyjmuj się dane wejściowe do modelu 
odzwierciedlające założenia, które przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub 
zobowiązania, uwzględniające w sposób bezpośredni lub pośredni: (a) ceny podobnych aktywów lub zobowiązań 
pochodzących z aktywnego rynku, (b) ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących 
z rynku, który nie jest aktywny, (c) dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa w pkt (a) i pkt (b), 
które są obserwowalne w odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności: – stopy 











 



 



 



 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, BPS 2045 



 
19 



 



 



procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych przedziałach, – zakładaną 
zmienność, – spread kredytowy, (d) dane wejściowe potwierdzone przez rynek. Natomiast danymi 
nieobserwowalnymi są: dane wejściowe do modelu opracowywane przy wykorzystaniu wszystkich wiarygodnych 
informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat założeń przyjmowanych przez uczestników rynku, 
które spełniają cel wyceny wartości godziwej. 



 



Powyższe skutki zmian Rozporządzenia Zmieniającego zostały uwzględnione na dzień sprawozdawczy w 
rachunku wyniku.  
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Nota nr 2 Należności Subfunduszu 



NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 
na dzień 



31-12-2021 
na dzień 



31-12-2020 



Należności 20 - 



Z tytułu zbytych lokat - - 



Z tytułu instrumentów pochodnych - - 



Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - 



Z tytułu dywidend - - 



Z tytułu odsetek - - 



Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - 



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



Pozostałe 20 - 



 



Nota nr 3 Zobowiązania Subfunduszu 



NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 
na dzień 



31-12-2021 
na dzień 



31-12-2020 



Zobowiązania 21 - 



Z tytułu nabytych aktywów - - 



Z tytułu transakcji repo/sell-buy back - - 



Z tytułu instrumentów pochodnych - - 



Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 21 - 



Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów 
inwestycyjnych 



- - 



Z tytułu wypłaty dochodów Funduszu/Subfunduszu - - 



Z tytułu wypłaty przychodów Funduszu/Subfunduszu - - 



Z tytułu wyemitowanych obligacji - - 



Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - - 



Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - - 



Z tytułu gwarancji lub poręczeń - - 



Z tytułu rezerw - - 



Pozostałe składniki zobowiązań - - 



 
Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH W PODZIALE NA BANKI 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



I. Banki / waluty - 74 - 3 



MBANK S.A. - 74 - 3 



PLN 74 74 3 3 



 



  
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



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



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



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



- 39 



 



3 



PLN 39 39 3 3 



 



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



okresu sprawozdawczego. 



 



Nota 4 III. Ekwiwalenty środków pieniężnych 



Nie dotyczy 
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Nota nr 5 Ryzyka 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Środki pieniężne i ekwiwalenty 74 3 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 26 4 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 6 



Suma: 100 13 



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



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-5 II. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPŁYWU 
ŚRODKÓW 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (*) 150 - 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (*) - - 



Zobowiązania (**) - - 



Suma: 150 - 



 
(**) Jako aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 
traktuje się zmiennokuponowe dłużne instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne na stopę procentową 
których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia. 



(***) Jako zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 
traktuje się instrumenty pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowy jest ujemna. 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



270 13 



Środki na rachunkach bankowych 74 3 



Należności 20 - 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 176 4 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 6 



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



219 10 



BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 103 6 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 103 6 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - 



SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 42 4 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 42 4 



MBANK S.A. 74 - 



Środki na rachunkach bankowych 74 - 



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



(*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/u danego emitenta 
w aktywach ogółem. 
 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



- - 
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Nota nr 6 Instrumenty pochodne 



Nie dotyczy 



 



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



Nie dotyczy 



 



Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 



Nie dotyczy 



 



Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe 



    na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI 
BILANSU 



Waluta 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień bilansowy 



w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



I. Aktywa   - 666 - 34 



1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   - 74 - 3 



  PLN 74 74 3 3 



2) Należności   - 20 - - 



  PLN 20 20 - - 



3) Transakcje reverse repo/buy-sell back   - - - - 



4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku   - 572 - 25 



  PLN 572 572 25 25 



5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym 
rynku 



  - - - 6 



  PLN - - 6 6 



6) Pozostałe aktywa   - - - - 



II. Zobowiązania   - 21 - - 



  PLN 21 21 - - 



 



Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja 



  
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



NOTA-10 I. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY 
ZYSK (STRATA) Z TYTUŁU LOKAT 



Wartość 
zrealizowanego 



zysku  (straty) ze 
zbycia lokat w 



tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 



zysku  (straty) ze 
zbycia lokat w 



tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 10 8 - 1 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - - - 



Suma: 10 8 - 1 



 



Nota 10 II. Wypłacone dochody Subfunduszu 



Nie dotyczy 



Nota 10 III. Wypłacone przychody ze zbycia lokat Subfunduszu 



Nie dotyczy 



 



Nota nr 11 Koszty Subfunduszu 



Nie dotyczy 



Nota 11 I.  Koszty pokrywane przez Towarzystwo 



Nie dotyczy 



Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa 



NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH 
UCZESTNICTWA 



na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 na dzień 31-12-2019 



I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie 
lata obrotowe 



645 34 - 



II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek 
uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe 



134,34 115,02   
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VII. INFORMACJA DODATKOWA 



 
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu 



finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 



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



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



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



3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych 
finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 
 



a) Zbiorcza wartość aktywów i zobowiązań sklasyfikowanych na poszczególnych poziomach (poziom 



1, 2 lub 3) hierarchii wartości godziwej. W przypadku składników lokat, których wartość godziwa 



jest szacowana na poziomie 2 albo poziomie 3 hierarchii wartości godziwej, fundusz przedstawia 



informacje o łącznym udziale takich lokat w aktywach netto funduszu oraz o związanym z nimi 



ryzyku. 



  31-12-2021 



  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 2 i 3 Razem 



AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE W 
WARTOŚCI GODZIWE 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Procentowy 
udział w 



aktywach netto 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Aktywa 572 0 0 0,00% 572 



Akcje 319 - - - 319 



Warranty subskrypcyjne - - - - - 



Prawa do akcji - - - - - 



Prawa poboru - - - - - 



Kwity depozytowe - - - - - 



Listy zastawne - - - - - 



Dłużne papiery wartościowe 176 - - - 176 



Instrumenty pochodne - - - - - 



Udziały w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością 



- - - - - 



Jednostki uczestnictwa - - - - - 



Certyfikaty inwestycyjne - - - - - 



Tytuły uczestnictwa emitowane przez 
instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą 



77 - - - 77 



Wierzytelności - - - - - 



Udzielone pożyczki pieniężne - - - - - 



Weksle - - - - - 



Depozyty - - - - - 



Waluty - - - - - 



Nieruchomości - - - - - 



Statki morskie - - - - - 



Transakcje reverse repo/buy-sell back - - - - - 



Zobowiązania 0 0 0 0,00% 0 



Transakcje repo/sell-buy back - - - - - 



Instrumenty pochodne - - - - - 



 



Z instrumentami wycenianymi za pomocą modeli (2 i 3 poziom wyceny wg wartości godziwej) wyceny wiążą 



się poniższe ryzyka: 



 



1. Ryzyko płynności lokat: Ograniczona płynność może utrudnić szybką sprzedaż lub nabycie określonych 



kategorii lokat lub spowodować, że takie transakcje będą zrealizowane po cenach znacząco odbiegających od 



cen rynkowych, co może negatywnie wpływać na rentowność takich lokat. 



2. Ryzyko stóp procentowych - odwrotna zależność pomiędzy wartością instrumentów dłużnych a poziomem stóp 



procentowych. Oznacza to, że wzrost stóp procentowych może się przełożyć na spadek wartości lub cen takich 



instrumentów, co z kolei może mieć niekorzystny wpływ na wartość lokat.  



3. Ryzyko niewypłacalności emitentów: Ryzyko niewypłacalności emitentów, ponoszone przez Fundusz, jest 



zależne od ich wiarygodności kredytowej i jest związane z ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty wartości 



danych składników aktywów. Zmiany pozycji finansowej emitenta lub perspektyw jego rozwoju mogą 



skutkować spadkiem ceny wyemitowanych przez ten podmiot instrumentów, a tym samym pogorszeniem 



rentowności inwestycji w dany instrument. 
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4. Ryzyko modelu wyceny: model wyceny danego aktywa/zobowiązania stosowany przez Fundusz może okazać 



się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu. 



 



b) kwoty wszelkich przeniesień między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii wartości godziwej, 



powody tych przeniesień i stosowane przez jednostkę zasady ustalania, kiedy przeniesienia między 



poziomami powinny nastąpić. Informacje o przeniesieniu na każdy poziom są ujawniane i 



omawiane oddzielnie od informacji o przeniesieniu z każdego poziomu: 



  od 01-01-2021 do 31-12-2021 



Aktywa przeniesione z poziomu 1 na poziom 2 
Wartość na dzień 
bilansowy w danej 



walucie 
Powód przeniesienia 



Dłużne papiery wartościowe 12 



Zaniknięcie aktywnego rynku dla danego 
instrumentu przy jednoczesnym występowaniu 
wiarygodnej ceny rynkowej z rynku nieaktywnego 
dla instrumentu wycenianego lub instrumentów 
porównywalnych 



 



 



  od 01-01-2021 do 31-12-2021 



Aktywa przeniesione z poziomu 2 na poziom 1 
Wartość na dzień 
bilansowy w danej 



walucie 
Powód przeniesienia 



Dłużne papiery wartościowe 42 
Pojawienie się aktywnego rynku dla danego 
aktywa wycenianego na poziomie 2 



 



c) W przypadku regularnych wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 2 i poziomie 3 



hierarchii wartości godziwej – opis techniki (technik) wyceny oraz dane wejściowe wykorzystane w 



wycenie wartości godziwej. Jeżeli nastąpiła zmiana techniki wyceny, w szczególności zastąpienie 



metody rynkowej metodą przychodów lub zastosowanie dodatkowej techniki wyceny, jednostka 



ujawnia zmianę i jej powody. W przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na 



poziomie 3 hierarchii wartości godziwej jednostka dostarcza informacje ilościowe na temat 



nieobserwowalnych danych wejściowych wykorzystanych w wycenie wartości godziwej. Jednostka 



nie musi tworzyć ilościowych informacji w celu spełnienia wymogu ujawniania informacji, jeżeli 



ilościowe nieobserwowalne dane wejściowe nie zostały opracowane przez jednostkę przy okazji 



wyceny wartości godziwej (np. kiedy jednostka wykorzystuje ceny z wcześniejszych transakcji lub 



informacje o cenach strony trzeciej bez korekty). Ujawniając informacje, jednostka nie może 



jednak pomijać ilościowych nieobserwowalnych danych wejściowych, które są istotne dla wyceny 



wartości godziwej i do których jednostka ma racjonalny dostęp: 



Nie dotyczy 



 



d) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej - uzgodnienie bilansu otwarcia i bilansu zamknięcia, przy czym należy oddzielnie ujawnić 



zmiany, które w trakcie przypisywanego okresu dotyczyły: 



 



i. łącznych zysków lub strat za okres ujęty w wyniku z operacji oraz pozycji wyniku z operacji, w 



których ujęto te zyski lub straty: 



Nie dotyczy 



ii. operacji kupna, sprzedaży, emisji i rozliczeń (każdy z tych rodzajów zmian ujawnia się  



oddzielnie): 



Nie dotyczy 



iii. kwot przeniesień na poziom lub z poziomu 3 hierarchii wartości godziwej, powodów tych 



przeniesień i stosowanych przez fundusz zasad ustalania, kiedy przeniesienie między 



poziomami powinno nastąpić. Informacje o przeniesieniu na poziom 3 są ujawniane i 



opisywane oddzielnie od informacji o przeniesieniu z poziomu 3: 



Nie dotyczy 



 



e) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej – kwotę łącznych zysków lub strat za okres, o którym mowa w pkt. 3d) lit. i), ujętą w 



wyniku z operacji, która jest przypisywana zmianie niezrealizowanych zysków lub strat 



związanych z tymi aktywami lub zobowiązaniami posiadanymi na koniec okresu sprawozdawczego 



oraz pozycję (pozycje) wyniku z operacji, w której ujęto niezrealizowane zyski lub straty 



Nie dotyczy 



 



f) w przypadku regularnych i nieregularnych wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 



3 hierarchii wartości godziwej - opis procesu wyceny przeprowadzonego przez fundusz, w tym na 
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przykład informacje, jak fundusz podejmuje decyzje w sprawie zasad i procedur wyceny oraz 



analizuje zmiany wycen wartości godziwej w kolejnych okresach 



Nie dotyczy 



 



g) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej w zakresie wszystkich takich wycen – opisową prezentację wrażliwości wyceny wartości 



godziwej na zmiany nieobserwowalnych danych wejściowych, jeżeli zmiana tych danych 



wejściowych dająca inną kwotę może prowadzić do wyraźnie wyższej lub niższej wyceny wartości 



godziwej. Jeżeli istnieją powiązania między tymi danymi wejściowymi a innymi 



nieobserwowalnymi danymi wejściowymi wykorzystywanymi w wycenie wartości godziwej, 



fundusz przedstawia również opis tych powiązań i sposobu, w jaki mogą wzmóc lub  



złagodzić wpływ zmian nieobserwowalnych danych wejściowych na wycenę wartości godziwej: 



  Nie dotyczy 



 
h) Ujawnienie informacji, w zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, w przypadku 



gdy zmiana jednego elementu lub większej ilości Nieobserwowalnych Danych Wejściowych 



przyjęta w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alternatywnych założeń istotnie 



zmieniłaby Wartość Godziwą, w sposób umożliwiający ujawnienie skutku takich zmian oraz 



sposobu obliczenia skutku zmian w celu odzwierciedlenie racjonalnie możliwego alternatywnego 



założenia - w przypadku wycen Wartości Godziwej sklasyfikowanych na Poziomie 3 Hierarchii 



Wartości Godziwej: 



 



Nie zidentyfikowano sytuacji, w której przyjęcie innych racjonalnych założeń w zakresie danych 



nieobserwowalnych istotnie wpłynęłoby na oszacowanie wartości godziwej. 



 
4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym 



skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji 
i rentowność Funduszu 



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



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



b) Informacja o przypadkach zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub 
zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 



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



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



Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz. 
 



5. Informacja o kontynuacji działalności przez Fundusz 



Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istniały okoliczności wskazujące na zagrożenie 
możliwości kontynuowania działalności przez Fundusz. 
 



a) Informacje o ustanowionych zastawach rejestrowych. 
- Fundusz nie posiada ustanowionych zastawów rejestrowych.  
 
b) Informacje o certyfikatach inwestycyjnych nieopłaconych w całości ceny emisyjnej: 
- nie dotyczy 
 
c) Informacje o dokonywanych odpisach aktualizujących wartości aktywów funduszu: 
- W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisu aktualizującego 
aktywów. 
 
d) Informacje o aktywach funduszu, w odniesieniu do których minął termin płatności lub występują 



opóźnienia w regulowaniu odsetek lub innych zobowiązań umownych: 
- Fundusz nie posiada aktywów, w odniesieniu do których minął termin płatności. 
 
e) Informacje o przestrzeganiu ustawowych ograniczeń inwestycyjnych 
- Fundusz przestrzegał ustawowych ograniczeń inwestycyjnych. 



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



Poziom zaszczepienia społeczeństw większości krajów o wysokim PKB per capita pod koniec roku 2021 
osiągnął wysokie poziomy, w granicach  70-90%. Jak pokazują statystyki zachorowań na covid-19, 
szczepionki nie chronią przez zarażeniem kolejnym, najnowszym wariantem wirusa - omicronem. W 
odpowiedzi na brak skuteczności szczepionek w zakresie zarażania, niektórzy lekarze zalecają ludziom 
kolejne dawki szczepień. Podejście do tematu obostrzeń znacznie spolaryzowało się w różnych krajach, 
przy czym przeważa tendencja powolnego odchodzenia od restrykcji. Rynki finansowe w coraz mniejszym 
stopniu reagują na nowe doniesienia nt. pandemii. Śmiertelność spowodowana wirusem spada, część 
krajów odwołuje pandemię np. Szwecja, Dania, czy Wielka Brytania. Może to mieć daleko idące implikacje 
dla popytu na usługi w pierwszym półroczu 2022 roku i jeszcze bardziej przyspieszyć presję inflacyjną w 
gospodarce. 
W dniu 24 lutego 2022 r. wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Pierwotnie zakładano, że do ataku może 
dojść, ale skala na jaką faktycznie rozpoczęto działania wojenne przerosła najczarniejsze scenariusze. 
Obawy o światowy kryzys gospodarczy związany z możliwością rozlania się konfliktu na sąsiednie kraje, a 
także możliwością uwikłania się w wojnę NATO spowodowały ucieczkę inwestorów od aktywów krajów 
Emerging Markets, szczególnie z regionu Europy środkowo-wschodniej. Głównym kierunkiem przypływu 
kapitału stały się bezpieczne przystanie w postaci dolara, obligacji amerykańskich i złota. Bardzo silnie 
zwyżkowały surowce. Konsekwencją ataku było nałożenie na Rosję sankcji gospodarczych. Na rublu i 
aktywach rosyjskich nastąpił krach. Fundusze zarządzane przez BPS TFI nie były zaangażowane w żadne 
instrumenty z rynku rosyjskiego. Po okresie największej paniki, miesiąc od rozpoczęcia agresji, rynki 
finansowe powracają do względnego spokoju. Spada zmienność i powraca płynność. Sytuacja na rynkach 
będzie w dużej mierze zależała od tego jak długo będzie trwała wojna, czy strony dojdą do porozumienia, 
czy też konflikt będzie się przeciągał na kolejne miesiące. 



Pozostałe informacje wymagane przepisami prawa 



 



1. Informacje, o których mowa w art. 222b Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 



zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm.) 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia okresowo informacje o: 



a) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich 



niepłynnością, 



b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, 



c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot nim 



zarządzający 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia regularnie 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, 



b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Informacje ujawniane okresowo: 



Informacje o udziale procentowym aktywów AFI, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w 



związku z ich niepłynnością: 



Subfundusz nie posiada aktywów będących przedmiotem specjalnych ustaleń związanych z ich 



niepłynnością. 



Informacje o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością 



Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością zapewniają spójność profilu zarządzania 



płynnością z polityką umarzania tytułów uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie było dokonywanych 



zmian w regulacjach zarządzania płynnością. 



Informacje o aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez TFI 



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie 
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W Towarzystwie funkcjonuje wdrożony system zarządzania ryzykiem, w ramach którego wyodrębniono 



jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem. Za opracowanie systemu zarządzania ryzykiem, jego 



wdrożenie oraz właściwe funkcjonowanie odpowiada Zarząd Towarzystwa. System zarządzania ryzykiem 



został wdrożony z uwzględnieniem skali i zakresu działalności Towarzystwa.  



Zarządzanie ryzykiem odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, Statutu Funduszu, 



procedur i regulaminów wewnętrznych oraz przyjętego w Towarzystwie systemu limitów wewnętrznych. 



System limitów wewnętrznych określa limity na poszczególne rodzaje ryzyka związane z polityką i strategią 



inwestycyjną Subfunduszu. Limity wewnętrzne określane są dodatkowo względem ograniczeń 



przewidzianych w przepisach prawa oraz Statucie Funduszu.  



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie podlega corocznej ocenie biegłego rewidenta.  



Aktualny profil ryzyka Subfunduszu:  



Subfundusz BPS 2045 



SRRI 4 



SRRI – Syntetyczny wskaźnik ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa Funduszu 



na podstawie danych historycznych. Wskaźnik określany jest w 7 stopniowej skali, gdzie poziom ryzyka 



związany z Funduszem wzrasta wraz z wartością wskaźnika od 1 do 7.  



Ryzyka istotne dla Subfunduszu nie objęte wskaźnikiem SRRI: 



 ryzyko kredytowe, 



 ryzyko płynności, 



 ryzyko kontrahenta, 



 ryzyko operacyjne, 



 ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, 



 ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne, 



 ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej, 



 ryzyko wyceny, 



 ryzyko koncentracji. 



Aktualne informacje o rodzaju ryzyk, które są istotne dla Subfunduszu oraz ich definicje zawarte są  



w dokumencie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. 



W ramach przyjętych limitów wewnętrznych dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 



oraz na podstawie obowiązujących przepisów ustawy i Statutu, Subfundusz posiada określone limity na 



ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe i koncentracji, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne, ryzyko kontrahenta 



oraz ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej. 



Na dzień 31.12.2021 r. Subfundusz naruszał następujące limity inwestycyjne:  



Ryzyko koncentracji: 



Lp. Źródło limitu Opis limitu Lokata 
Wartość 



limitu 



Wartość 



na dzień 



bilansowy 



1 Wewnętrzny 
Udziałowa część portfela 



Subfunduszu 



Nie 



dotyczy 



<62;78> 



%WAN 
61,68% 



Opis okoliczności wystąpienia naruszeń przyjętych dla Subfunduszu limitów 



Naruszenia ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w powyższej tabeli wynika z niskiego poziomu aktywów 



ograniczającego możliwość efektywnej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego z zachowaniem interesu 



uczestników Subfunduszu. 
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Podjęte przez Towarzystwo działania naprawcze związane z występującym naruszeniem przyjętych dla 



Subfunduszu limitów 



Towarzystwo prognozuje, że wraz ze wzrostem aktywów Subfunduszu na skutek kolejnych wpłat uczestników 



zwiększą się realne możliwości (z uwzględnieniem relacji kosztów transakcyjnych do wartości pozycji w 



transakcji) dywersyfikacji a w konsekwencji nastąpi dostosowanie przekroczeń limitów inwestycyjnych. 



Towarzystwo nie posiada informacji o zdarzeniach, które w sposób prawdopodobny mogą wpłynąć na 



przekroczenie określonych dla Subfunduszu limitów ryzyka. 



Informacje ujawniane regularnie: 



Informacje o 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 ramach obowiązującego systemu limitów wewnętrznych przyjęto następujący limit dźwigni finansowej AFI 



wyliczonej z wykorzystywaniem metody zaangażowania: 



Subfundusz BPS 2045 



Limit dźwigni 



finansowej 



(%WAN) 



130 



W okresie sprawozdawczym poziom limitu nie uległ zmianie. 



Prawo do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 



porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W okresie bilansowym nie wystąpiły zmiany w zakresie prawa do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub 



gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI. Subfundusz w okresie 



bilansowym nie wykorzystywał ponownie zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia 



dotyczącego dźwigni finansowej AFI.  



Informacje o łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Na dzień bilansowy dźwignia finansowa AFI, wyliczona z wykorzystywaniem metody zaangażowania, 



wynosiła: 



 



Dźwignia finansowa AFI (% WAN) 



 



Limit  
Na dzień 



31.12.2021 r. 



Minimalna  



w okresie 



sprawozdawczym 



Przeciętna  



w okresie 



sprawozdawczym 



Maksymalna  



w okresie 



sprawozdawczym 



130 100,0 100,0 100,0 100,0 



 



2. Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 



(UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z 



użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 



648/2012 (dalej: „Rozporządzenie 2015/2365”) 



Subfundusz we wskazanym okresie nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 



wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 11) Rozporządzenia 2015/2365, tj.: 
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a) udzielania pożyczek papierów wartościowych lub towarów lub zaciągania pożyczek papierów 



wartościowych lub towarów, 



b) transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż (buy-sell back) lub transakcji zwrotnych sprzedaż-kupno (sell-buy 



back), 



c) transakcji odkupu, 



d) transakcji z obowiązkiem uzupełnienia  zabezpieczenia kredytowego oraz, 



swapów przychodu całkowitego w rozumieniu art. 3 pkt 18) Rozporządzenia 2015/2365. 
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Katarzyna Kosior 
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ProService Finteco Sp. z o.o. 
 
 
 
 
Podpisy osób reprezentujących Fundusz: 



 
 
 
 
 
 
 
Artur Czerwoński                    Mateusz Ogłodziński 
Prezes Zarządu BPS TFI S.A.                Wiceprezes Zarządu BPS TFI S.A. 
    
 
 
 
 
 
 
Łukasz Kochanowski  
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Warszawa, dnia 28 kwietnia 2022 roku 
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Sprawozdanie   



niezależnego  



biegłego rewidenta z badania  



rocznego jednostkowego  



sprawozdania finansowego 



Dla Akcjonariuszy BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 



Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego  



Opinia 



Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu BPS 2045 



(Subfundusz), subfunduszu wydzielonego w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, którego organem jest BPS 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 8, na które 



składa się zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, bilans sporządzony na ten dzień, 



rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy zakończony w tym dniu oraz 



noty objaśniające i informacja dodatkowa. 



Naszym zdaniem, załączone roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe: 



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



2021 roku oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z przepisami 



ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 217, z 



późniejszymi zmianami) (Ustawa o rachunkowości) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,  



• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 



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



statutu Funduszu. 



 



Podstawa opinii 



Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z:  



• ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 



publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1415, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o 



biegłych rewidentach), oraz 
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• Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania (KSB) 



uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, z 



późniejszymi zmianami. 



 



Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.  



Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych 



(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla 



Księgowych (Kodeks IESBA) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 



25 marca 2019 roku jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, 



które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Ponadto wypełniliśmy nasze inne 



obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.  



 



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



naszej opinii. 



 



 



Odpowiedzialność Zarządu i Komitetu Audytu Towarzystwa za roczne jednostkowe sprawozdanie 



finansowe 



 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 



rachunkowych, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu, 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, przyjętymi zasadami (polityką) 



rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem Funduszu. Zarząd 



Towarzystwa jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia 



rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 



spowodowanego oszustwem lub błędem. 



Sporządzając roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę 



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



związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuowania działalności, z wyjątkiem 



sytuacji kiedy Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać 



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



Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby roczne 



jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o 



rachunkowości. Komitet Audytu Towarzystwa monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz 



skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w 



tym w zakresie sprawozdawczości finansowej. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego 



 



Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy roczne 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 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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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 rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury 



badania odpowiadające na te ryzyka i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i 



odpowiednie, aby stanowić podstawę naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia 



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



związane ze zmową, fałszerstwem, celowymi pominięciami, wprowadzeniem w błąd lub obejściem 



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;  



• oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalność 



szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 



• oceniamy odpowiedniość przyjęcia przez Zarząd Towarzystwa założenia kontynuacji działalności oraz, 



na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami 



lub warunkami, które mogą podawać w znaczącą wątpliwość zdolność Subfunduszu do kontynuacji 



działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas 



zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na związane z tym ujawnienia w 



sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, zmodyfikowanie naszej opinii. 



Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego 



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



Subfundusz nie będzie kontynuować działalności; 



• oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia 



będące jego podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 



 



Przekazujemy Komitetowi Audytu Towarzystwa informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie 



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



kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 



 



Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji  



 



Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych 



 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności Subfunduszu z regulacjami 



ostrożnościowymi określonymi w odrębnych przepisach. 



Celem badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie było wyrażenie opinii na temat przestrzegania 



przez Subfundusz regulacji ostrożnościowych, zatem nie wyrażamy opinii na ten temat. W ramach badania 



rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu przeprowadziliśmy procedury, których 



celem była identyfikacja naruszenia przez Subfundusz regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych 



przepisach, które mogłoby mieć istotny wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe.  



W wyniku przeprowadzonego badania załączonego rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 



informujemy, że nie stwierdziliśmy przypadków naruszenia przez Subfundusz w okresie od 1 stycznia 2021 
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roku do 31 grudnia 2021 roku obowiązujących go regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych 



przepisach, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. 



 



 



Paweł Zaczyński 
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Sprawozdanie   



niezależnego  



biegłego rewidenta z badania  



rocznego jednostkowego  



sprawozdania finansowego 



Dla Akcjonariuszy BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 



 



Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego  



Opinia 



Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu BPS 2040 



(Subfundusz), subfunduszu wydzielonego w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, którego organem jest BPS 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 8, na które 



składa się zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, bilans sporządzony na ten dzień, 



rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy zakończony w tym dniu oraz 



noty objaśniające i informacja dodatkowa. 



Naszym zdaniem, załączone roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe: 



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



2021 roku oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z przepisami 



ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 217, z 



późniejszymi zmianami) (Ustawa o rachunkowości) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,  



• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 



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



statutu Funduszu. 
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Podstawa opinii 



Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z: 



  



• ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 



publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1415, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o 



biegłych rewidentach), oraz 



• Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania (KSB) 



uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, z 



późniejszymi zmianami. 



 



Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.  



Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych 



(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla 



Księgowych (Kodeks IESBA) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 



25 marca 2019 roku jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, 



które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Ponadto wypełniliśmy nasze inne 



obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.  



 



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



naszej opinii. 



 



 



Odpowiedzialność Zarządu i Komitetu Audytu Towarzystwa za roczne jednostkowe sprawozdanie 



finansowe 



 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 



rachunkowych, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu, 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, przyjętymi zasadami (polityką) 



rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem Funduszu. Zarząd 



Towarzystwa jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia 



rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 



spowodowanego oszustwem lub błędem. 



Sporządzając roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę 



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



związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuowania działalności, z wyjątkiem 



sytuacji kiedy Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać 



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



Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby roczne 



jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o 



rachunkowości. Komitet Audytu Towarzystwa monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz 



skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w 



tym w zakresie sprawozdawczości finansowej. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego 
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Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy roczne 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 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego. 



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



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



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



• identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury 



badania odpowiadające na te ryzyka i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i 



odpowiednie, aby stanowić podstawę naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia 



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



związane ze zmową, fałszerstwem, celowymi pominięciami, wprowadzeniem w błąd lub obejściem 



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;  



• oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalność 



szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 



• oceniamy odpowiedniość przyjęcia przez Zarząd Towarzystwa założenia kontynuacji działalności oraz, 



na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami 



lub warunkami, które mogą podawać w znaczącą wątpliwość zdolność Subfunduszu do kontynuacji 



działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas 



zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na związane z tym ujawnienia w 



sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, zmodyfikowanie naszej opinii. 



Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego 



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



Subfundusz nie będzie kontynuować działalności; 



• oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia 



będące jego podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 



 



Przekazujemy Komitetowi Audytu Towarzystwa informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie 



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



kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 



 



Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji  



 



Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych 



 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności Subfunduszu z regulacjami 



ostrożnościowymi określonymi w odrębnych przepisach. 
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Celem badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie było wyrażenie opinii na temat przestrzegania 



przez Subfundusz regulacji ostrożnościowych, zatem nie wyrażamy opinii na ten temat. W ramach badania 



rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu przeprowadziliśmy procedury, których 



celem była identyfikacja naruszenia przez Subfundusz regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych 



przepisach, które mogłoby mieć istotny wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe.  



W wyniku przeprowadzonego badania załączonego rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 



informujemy, że nie stwierdziliśmy przypadków naruszenia przez Subfundusz w okresie od 1 stycznia 2021 



roku do 31 grudnia 2021 roku obowiązujących go regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych 



przepisach, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. 



 



 



Paweł Zaczyński 
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I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU 



 



Nazwa Subfunduszu 



BPS 2040 (dalej jako „Subfundusz”) jest subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu BPS Emerytura PPK 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej jako „Fundusz”). 



Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 



- BPS 2025 utworzony 04 czerwca 2019,  



- BPS 2030 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2035 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2040 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2045 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2050 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2055 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2060 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2065 utworzony 14 kwietnia 2021. 



Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1652. 



Fundusz został zarejestrowany w dniu 04 czerwca 2019 roku na podstawie Ustawy o PPK po spełnianiu 
wymagań :  



- nadania Funduszowi Statutu przez Towarzystwo; 



- zawarcia przez Towarzystwo z Depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu 
inwestycyjnego; 



- wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 



Fundusz i Subfundusz zostały utworzone na czas nieokreślony. Subfundusz ma jedną kategorię jednostek 
uczestnictwa. 



 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 



Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, jest zarządzany przez BPS Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej „Towarzystwem”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 81. 
Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego  



przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000303993. 



 



Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 



Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Grant Thornton Polska sp. z o. o. sp. k. z 
siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań.  



 



Cel inwestycyjny Subfunduszu 



1. Celem inwestycyjnym BPS 2040 jest wzrost wartości Aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat. 



2. Zdefiniowana Data Subfunduszu to 2040 rok. Fundusz osiągnie Zdefiniowaną Datę w pierwszym Dniu 
Wyceny w 2040 roku. 



3. Subfundusz jest dedykowany dla Uczestników, którzy urodzili się w latach 1978-1982. 



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



Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu, przy uwzględnieniu ograniczeń inwestycyjnych w następujące kategorie 
lokat:  



1. Instrumenty Rynku Pieniężnego,  



2. dłużne papiery wartościowe,  



3. listy zastawne,  



4. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne  



5. depozyty w bankach krajowych i zagranicznych,  



6. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą,  



- pod warunkiem że są zbywalne, z zastrzeżeniem, iż warunek zbywalności nie dotyczy depozytów bankowych 
oraz jednostek uczestnictwa. 



 



Ograniczenia inwestycyjne 



1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu jest prowadzona z uwzględnieniem konieczności ograniczenia poziomu 
ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK w taki sposób, iż udziały Części Udziałowej i 
Części Dłużnej w wartości Aktywów Subfunduszu będą uwzględniały konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa lokat wraz ze zbliżaniem się do Zdefiniowanej Daty. W szczególności będą one kształtowały 
się następująco: 



1)   począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnął swoją Zdefiniowaną Datę, o której mowa w art. 61 
ust. 3 Statutu, udział Części Udziałowej nie może być większy niż 15%, a udział Części Dłużnej nie 
może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu.  



2)   w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt. 1) udział Części Udziałowej nie może być 
mniejszy niż 10% oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części 
Dłużnej nie może być mniejszy, niż 70% oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów 
Subfunduszu, przy tym w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej będzie stopniowo 
zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 



3)   w okresie 5 lat poprzedzających data, o której mowa w pkt. 2), udział Części Udziałowej nie może być 
mniejszy niż 25% oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części 
Dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów 
Subfunduszu; 



4)   w okresie 10 lat poprzedzających datę, o którym mowa w pkt. 3) udział Części Udziałowej nie może być 
mniejszy, niż 40% oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części 
Dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz nie większy, niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu; 



5)   począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt. 4)udział 
Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 60% oraz nie może być większy niż 80% wartości 
Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 20% i nie może być większy 
niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 



2. Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 



1)    nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 



- papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 
Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny 
państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny 
albo przez organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub 
gwarantowane przez te organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym 
nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 



- depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach 
kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te 
instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach; 
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2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym 
nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają 
ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w 
swoich operacjach. 



3. Subfundusz, w ramach Części Udziałowej portfela może lokować: 



1) nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych wchodzące w skład indeksu WIG20 lub Instrumenty Pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20; 



2) nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub Instrumenty 
Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40; 



3) nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w 
Warszawie inne niż wymienione w pkt 1) i 2) oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych 
spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 
instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty 
publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych 
S.A. w Warszawie, 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 wartościowych; 



4) nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD 
innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te 
instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów.  



4. Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu oraz udziału 
poszczególnych kategorii lokat 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 funduszu zdefiniowanej daty, na podstawie ostatnio 
dostępnych funduszowi zdefiniowanej daty danych, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu 
Instrumentów Pochodnych. 



 



Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania 
finansowego 



1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień  31 grudnia 2021 roku, za okres 
od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, przy założeniu kontynuowania działalności 
Funduszu oraz Subfunduszu w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności Funduszu oraz Subfunduszu. 



2. Ze względu na charakter i istotność pozycji informacje zawarte w jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym wykazane zostały, o ile nie zaznaczono inaczej, w pełnych tysiącach złotych. 
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II. ZESTAWNIENIE LOKAT 



TABELA GŁÓWNA 
  31-12-2021 31-12-2020 



TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Akcje 273 281 33,72% 22 25 37,31% 



Warranty subskrypcyjne - - - - - - 



Prawa do akcji - - - - - - 



Prawa poboru - - - - - - 



Kwity depozytowe - - - - - - 



Listy zastawne - - - - - - 



Dłużne papiery wartościowe 395 382 45,83% 28 29 43,28% 



Instrumenty pochodne - - - - - - 



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



Jednostki uczestnictwa - - - - - - 



Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 



Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 



60 68 8,16% 8 8 11,94% 



Wierzytelności - - - - - - 



Udzielone pożyczki pieniężne - - - - - - 



Weksle - - - - - - 



Depozyty - - - - - - 



Waluty - - - - - - 



Nieruchomości - - - - - - 



Statki morskie - - - - - - 



Inne - - - - - - 



Suma: 728 731 87,71% 58 62 92,54% 



 



 



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



 



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



sprawozdania finansowego. 
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY     20 103   273 281 33,72% 



CCC S.A. (PLCCC0000016) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



22 POLSKA 2 2 0,24% 



GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W 
WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



248 POLSKA 11 10 1,20% 



JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. 
(PLJSW0000015) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



222 POLSKA 7 8 0,96% 



KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



25 LUKSEMBURG 2 2 0,24% 



GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



4 POLSKA 2 3 0,36% 



KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



252 POLSKA 40 35 4,20% 



GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



147 POLSKA 7 9 1,08% 



BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 
(PLPEKAO00016) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



122 POLSKA 10 15 1,80% 



PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. 
(PLPGER000010) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



784 POLSKA 6 6 0,72% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



4 068 POLSKA 25 26 3,12% 



POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 
(PLPKN0000018) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



30 POLSKA 2 2 0,24% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



204 POLSKA 6 9 1,08% 



CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



126 POLSKA 4 4 0,48% 



POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 
(PLPZU0000011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



898 POLSKA 31 32 3,84% 



ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



195 POLSKA 16 17 2,04% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



1 434 POLSKA 11 12 1,44% 



TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 
(PLTAURN00011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



663 POLSKA 2 2 0,24% 



RANK PROGRESS S.A. (PLRNKPR00014) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



8 455 POLSKA 19 20 2,40% 



ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



105 POLSKA 2 6 0,72% 



COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



13 POLSKA 3 2 0,24% 



WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. 
(PLWRTPL00027) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



22 POLSKA 2 3 0,36% 



X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA 
(PLXTRDM00011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



1 035 POLSKA 18 17 2,04% 



DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



12 POLSKA 3 4 0,48% 



MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 
(HU0000153937) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



BUDAPEST STOCK 
EXCHANGE 



541 WĘGRY 17 17 2,04% 



ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME 
(LU2237380790) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



461 LUKSEMBURG 24 18 2,16% 



HUUUGE INC. (US44853H1086) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



15 
STANY 



ZJEDNOCZONE 
1 - - 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY     -   - - - 



NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU     -   - - - 



Suma:     20 103   273 281 33,72% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent 
Kraj 



siedziby 
emitenta 



Termin 
wykupu 



Warunki 
oprocentowania 



Wartość 
nominalna 



Liczba 



Wartość 
według 



ceny 
nabycia w 



tys. 



Wartość 
według 



wyceny na 
dzień 



bilansowy 
w tys. 



Procentowy 
udział w 



aktywach 
ogółem 



O terminie wykupu do 1 roku               - - - - 



Obligacje               - - - - 



Bony skarbowe               - - - - 



Bony pieniężne                - - - - 



Inne               - - - - 



O terminie wykupu powyżej 1 
roku 



              399 395 382 45,83% 



Obligacje               399 395 382 45,83% 



AKTYWNY RYNEK 
NIEREGULOWANY 



              34 34 34 4,08% 



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



AKTYWNY RYNEK 
NIEREGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
ALTERNATYWNY 
SYSTEM OBROTU 



BANK POLSKA KASA 
OPIEKI S.A. 



POLSKA 29-10-2027 
2,4600% 
(ZMIENNY 
KUPON) 



1 000 34 34 34 4,08% 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



              365 361 348 41,75% 



WZ0528 (PL0000110383) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-05-2028 
2,0200% 
(ZMIENNY 
KUPON) 



1 000 41 41 40 4,80% 



PS1024 (PL0000111720) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-10-2024 
2,2500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 30 32 29 3,48% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0427 
(PL0000500260) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 27-04-2027 
1,8750% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 17 17 15 1,80% 



PS0425 (PL0000112728) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-04-2025 
0,7500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 15 15 14 1,68% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0630 
(PL0000500278) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 05-06-2030 
2,1250% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 60 53 52 6,24% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0725 
(PL0000500286) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 03-07-2025 
1,2500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 13 13 12 1,44% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0631 
(PL0000500328) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 12-06-2031 
2,9700% 
(ZMIENNY 
KUPON) 



1 000 160 158 156 18,71% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent 
Kraj 



siedziby 
emitenta 



Termin 
wykupu 



Warunki 
oprocentowania 



Wartość 
nominalna 



Liczba 



Wartość 
według 



ceny 
nabycia w 



tys. 



Wartość 
według 



wyceny na 
dzień 



bilansowy 
w tys. 



Procentowy 
udział w 



aktywach 
ogółem 



DS1023 (PL0000107264) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-10-2023 
4,0000% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 29 32 30 3,60% 



Bony skarbowe               - - - - 



Bony pieniężne                - - - - 



Inne               - - - - 



Suma:               399 395 382 45,83% 



 



 
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 



TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE 
PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO 



INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA 
GRANICĄ 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta 
Kraj siedziby 



emitenta 
Liczba 



Wartość według 
ceny nabycia w 



tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział 
w aktywach 



ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY         213,000 60 68 8,16% 



- LYXOR DAX (DR) UCITS ETF, O-End- F, 
ETF (LU0252633754) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



BORSA ITALIANA - FRANCJA 53,000 34 36 4,32% 



- LYX ETF S&P 500, ETP, ETF 
(LU0496786574) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



EURONEXT PARIS - LUKSEMBURG 160,000 26 32 3,84% 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY         - - - - 



NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU         - - - - 



Suma:         213,000 60 68 8,16% 
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TABELE DODATKOWE 



TABELA DODATKOWA 
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT 



Rodzaj Łączna liczba 
Wartość według ceny 



nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa     241 235 28,19% 



  
Dłużne papiery 
wartościowe 



250 241 235 28,19% 



Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP     - - - 



Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego     - - - 



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



    - - - 



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



    - - - 



Suma:   250 241 235 28,19% 



 
TABELA DODATKOWA 



GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY 
Wartość według wyceny na dzień 



bilansowy w tys. 
Procentowy udział w aktywach 



ogółem 



GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 87 10,44% 



Suma: 87 10,44% 



 



Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 



Nie dotyczy 
 
Instrumenty rynku pieniężnego 



Nie dotyczy 
 
Papiery wartościowe emitowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest rzeczpospolita polska lub przynajmniej jedno z państw 
należących do OECD 



Nie dotyczy 
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III. BILANS 



BILANS 
na dzień 



31-12-2021 
na dzień 



31-12-2020 



I. Aktywa 833 67 



1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 75 5 



2. Należności 27 - 



3. Transakcje reverse repo/buy-sell back - - 



4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 731 48 



5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 14 



6. Pozostałe aktywa - - 



II. Zobowiązania 27 - 



III. Aktywa netto (I - II) 806 67 



IV. Kapitał Funduszu/Subfunduszu 790 63 



1. Kapitał wpłacony 831 63 



2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -41 - 



V. Dochody zatrzymane 15 0 



1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 0 



2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 9 0 



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 4 



VII. Kapitał Funduszu/Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 806 67 



      



Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 6 498,1118 592,2460 



Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 124,09 112,84 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, 
które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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IV. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



I. Przychody z lokat 7 - 



Dywidendy i inne udziały w zyskach 4 - 



Przychody odsetkowe 3 - 



Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - 



Dodatnie saldo różnic kursowych - - 



Pozostałe - - 



II. Koszty Funduszu/Subfunduszu 1 - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 



- stała część wynagrodzenia - - 



- zmienna część wynagrodzenia - - 



Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 



Opłaty dla Depozytariusza 1 - 



Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu/Subfunduszu - - 



Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - 



Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości - - 



Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami Funduszu/Subfunduszu - - 



Opłaty za usługi prawne - - 



Opłaty za usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - 



Koszty odsetkowe - - 



Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 



Ujemne saldo różnic kursowych - - 



Pozostałe - - 



III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo - - 



IV. Koszty Funduszu/Subfunduszu netto (II-III) 1 - 



V. Przychody z lokat netto (I-IV) 6 - 



VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 6 4 



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 9 - 



2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -3 4 



- z tytułu różnic kursowych - - 



VII. Wynik z operacji (V+-VI) 12 4 



VIII. Podatek dochodowy - - 



Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa 1,85 - 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na 
jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz 



informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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V. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



I. Zmiana wartości aktywów netto 



1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 



67 - 



2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 12 4 



a) przychody z lokat netto 6 - 



b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 9 - 



c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -3 4 



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 12 4 



4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Funduszu/Subfunduszu (razem): - - 



a) z przychodów z lokat netto - - 



b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - 



c) z przychodów ze zbycia lokat - - 



5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 727 63 



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



768 63 



b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu 
odkupionych jednostek uczestnictwa) 



-41 - 



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 739 67 



7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 806 67 



8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym (*) 408 21 



II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 



1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 6 236,5160  592,2460  



Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 330,6502  - 



Saldo zmian 5 905,8658  592,2460  



2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa od początku działalności Funduszu/Subfunduszu 



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 6 828,7620  592,2460  



Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 330,6502  0,0000  



Saldo zmian 6 498,1118  592,2460  



3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 6 498,1118    - 



III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 



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



112,84 - 



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



124,09 112,84 



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



9,97%   



4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 
sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



112,60 29-01-2021 100,00 29-01-2020 



5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w 
okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



129,51 18-10-2021 113,17 29-12-2020 



6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny 
w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



124,09 31-12-2021 112,84 31-12-2020 



IV. Procentowy udział kosztów Funduszu/Subfunduszu w średniej 
wartości aktywów netto, w tym: 



0,25% - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 



Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 



Opłaty dla Depozytariusza 0,25% - 



Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 
Funduszu/Subfunduszu 



- - 



Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości - - 



Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami 
Funduszu/Subfunduszu 



- - 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejsze zestawienie zmian należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 



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



Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem jednostek uczestnictwa i wartości aktywów 
netto na jednostkę uczestnictwa 



 



Nota nr 1 Polityka rachunkowości Subfunduszu 



Opis przyjętych zasad rachunkowości: 



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



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



3. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest dzień wydania 
lub wykupienia jednostek. 



4. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym dniu wyceny 
nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami 
lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z pkt. 3. 



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



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



7. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki lokat mają przypisaną cenę nabycia 
wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną 
o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne. 



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



9. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na 
przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku 
instrumentów wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia – najwyższej bieżącej wartości 
księgowej (nie dotyczy papierów wartościowych nabytych z udzielonym przez drugą stronę przyrzeczeniem 
odkupu). W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji, uznaje się, iż wygaśnięciu 
podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto. Zysk lub 
stratę ze zbycia walut obcych wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”. 



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



11. Przysługujące zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy prawo poboru akcji notowanych na 
rynku aktywnym ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji 
wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nie uwzględniający wartości tego prawa. Niewykonane prawo poboru 
akcji uznaje się za zbyte według wartości równej zero w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 



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



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



14. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji, nie powodującą zmiany wysokości kapitału akcyjnego emitenta, 
ujmuje się w ewidencji analitycznej, w której dokonuje się zmiany liczby posiadanych akcji oraz jednostkowej 
ceny nabycia. 



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



16. Nabycie lub zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie 
zawarcia umowy. Składniki lokat nabyte lub zbyte przez Subfundusz po godzinie 23:00 w dniu wyceny oraz 
składniki lokat, dla których na godzinę 23:00 Subfundusz nie otrzymał potwierdzenia zawarcia transakcji 
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ujmowane są w najbliższej dacie wyceny aktywów Subfunduszu i ustalenia jego zobowiązań, w której jest to 
możliwe. 



17. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po 
przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień 
ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu. Jeżeli operacje dotyczące Subfunduszu są 
wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ustala kursu – ich wartość należy określić w 
relacji do wskazanej przez Subfundusz waluty, dla której ustalany jest średni kurs przez Narodowy Bank 
Polski. 



18. Przychody z lokat obejmują w szczególności: dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną 
środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, dywidendy i inne udziały w zyskach, 
przychody odsetkowe oraz przychody związane z posiadaniem nieruchomości. 



19. Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności: ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z 
wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. Koszty odsetkowe (w tym 
efekt amortyzacji premii, składający się na wycenę aktywów nienotowanych na aktywnym rynku metodą 
skorygowanej ceny nabycia z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej w przypadku terminu 
zapadalności nie dłuższego niż 92 dni) oraz koszty związane z posiadaniem nieruchomości. 



20. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza 
się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentuje 
odpowiednio jako składnik lokat notowanych lub nienotowanych na aktywnym rynku. Przychody odsetkowe 
od lokat bankowych wycenia się począwszy od dnia zawarcia umowy za pomocą modelu wyceny, a w 
przypadku terminu zapadalności nie dłuższego niż 92 dni dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny 
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 



21. W przypadku kosztów Subfunduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu kosztów 
zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę. Preliminarz kosztów zawiera pozycje w wysokości uzasadnionej, 
ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do częstotliwości ustalania wartości aktywów netto 
w dniach wyceny. 



22. Przychody odsetkowe osiągane z tytułu udzielonych przez fundusz pożyczek pieniężnych oraz koszty 
związane z ich udzieleniem rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



Stosowane najważniejsze zasady wyceny  



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



2.  Jako moment wyceny Subfundusz przyjął godzinę 23:00 czasu polskiego, o której pobierane są ostatnie 
dostępne kursy, pozwalające na oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz lokat w danym 
dniu wyceny. 



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



4. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się: 



4.1. Cenę z rynku aktywnego (poziom 1 hierarchii wartości godziwej); 



4.2. Cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są 



obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej); 



4.3. Wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o nieobserwowalne dane wejściowe do 



modelu (poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



5. Za rynek aktywny uznaje się rynek na którym transakcje dotyczące danego składnika aktywów lub 



zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczyć 



bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki giełdowe, rynki 



pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką częstotliwością i 



wolumenem. 



6. W celu określenia czy dany rynek jest aktywnym rynkiem dla składnika lokat, przeprowadza się badanie 



aktywności danego rynku, z uwzględnieniem następujących komponentów: wolumen obrotu oraz 



częstotliwość obrotu.  



7. W przypadku, gdy składnik lokat Subfunduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, 



wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Rynkiem głównym dla danego składnika lokat jest 
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ten rynek na którym wolumen obrotu z miesiąca poprzedzającego miesiąc dla którego wyznaczana jest 



aktywność rynkowa był największy. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru rynku w oparciu o 



wolumen obrotu, w szczególności w przypadku jeśli wolumen obrotu na dwóch lub większej ilości rynków 



aktywnych jest taki sam dla danego składnika lokat bądź w przypadku braku obrotu na aktywnych rynkach na 



danych papierach wartościowych w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego, wyboru rynku głównego 



dokonuje się w oparciu kolejno o: liczbę zawartych transakcji na danym składniku lokat w okresie ostatniego 



miesiąca kalendarzowego; liczbę danych akcji wprowadzonych do obrotu na danym aktywnym rynku, o ile 



takie informacje dostępne są w serwisach typu Bloomberg; kolejność wprowadzenia danego papieru 



wartościowego do obrotu na poszczególnych rynkach, o ile takie informacje dostępne są w serwisach typu 



Bloomberg; możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku.  



8. Rynkiem głównym dla polskich papierów dłużnych skarbowych niewyemitowanych poza granicami RP 



dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland jest Treasury BondSpot Poland. 



9. Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej) 



wyznacza się według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu z aktywnego rynku, z 



zastrzeżeniem, że jeżeli na aktywnym rynku organizowana jest sesja fixingowa, to do wyceny składnika lokat 



korzysta się z kursu fixingowego, 



10. Wartość godziwą składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się za pomocą modelu 



wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni 



(poziom 2 hierarchii wartości godziwej) lub za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne 



(poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



11. Wycena za pomocą modelu wyceny, o którym mowa powyżej, oznacza technikę wyceny pozwalającą 



wyznaczyć wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązań poprzez przeliczenie przyszłych kwot, w 



szczególności przepływów pieniężnych lub dochodów i wydatków, na jedną zdyskontowaną kwotę z 



uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka lub pozwalającą za pomocą innych powszechnie uznanych 



metod na oszacowanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, gdzie dane wejściowe do modelu są 



obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni lub pośredni; w przypadku gdy dane obserwowalne na rynku 



nie są dostępne, dopuszcza się zastosowanie danych nieobserwowalnych, z tym że we wszystkich 



przypadkach Subfundusz wykorzystuje w maksymalnym stopniu dane obserwowalne i w minimalnym stopniu 



dane nieobserwowalne. 



12. Za dane obserwowalne, o których mowa powyżej uznaje się dane wejściowe do modelu odzwierciedlające 



założenia, które przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub zobowiązania, 



uwzględniające w sposób bezpośredni lub pośredni: 



12.1. ceny podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z aktywnego rynku, 



12.2. ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z rynku, który nie jest 



aktywny, 



12.3. dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa powyżej, które są obserwowalne w 



odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności: 



12.3.1. stopy procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych 



przedziałach, 



12.3.2. zakładaną zmienność, 



12.3.3. spread kredytowy. 



12.4. dane wejściowe potwierdzone przez rynek. 



13. Za dane nieobserwowalne, o których mowa powyżej uznaje się dane wejściowe do modelu opracowywane 



przy wykorzystaniu wszystkich wiarygodnych informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat 



założeń przyjmowanych przez uczestników rynku, które spełniają cel wyceny wartości godziwej. 



14. Modele wyceny, o których mowa powyżej: 



14.1. będą stosowane w sposób ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu 



finansowym Funduszu przez dwa kolejne lata, 



14.2. stosuje się spójnie w odniesieniu do wszystkich aktywów w ramach wszystkich funduszy zarządzanych 



przez Towarzystwo, uwzględniając strategie inwestycyjne i rodzaje aktywów posiadanych przez 



fundusze oraz, w stosownych przypadkach, istnienie różnych zewnętrznych podmiotów wyceniających, 



14.3. podlegają okresowemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz do roku, 



14.4. podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. 



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



16. Transakcje repo/sell-buy back, zaciągnięte kredyty i pożyczki środków pieniężnych oraz dłużne instrumenty 



finansowe wyemitowane przez Subfundusz wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach przy 



zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



17. Transakcje reverse repo/buy-sell back i depozyty bankowe wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach 



za pomocą modelu wyceny, a w przypadku transakcji o terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni 



dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 



stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów. 



18. Zobowiązania Subunduszu z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych wycenia się według zasad 
przyjętych dla tych papierów wartościowych. 



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



 



Wartości szacunkowe 



Sporządzanie sprawozdania finansowego dokonywane jest w oparciu o nadrzędną zasadę wyceny składników 
lokat, tj. według wartości godziwej, co wymaga od kierownictwa dokonania ocen, estymacji i przyjęcia założeń, 
których wybór może wpływać na stosowane zasady rachunkowości jak również na formę prezentowanych 
wartości aktywów i pasywów oraz kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane są w oparciu o dostępne 
dane historyczne, jak również dane możliwe do zaobserwowania na rynku kapitałowym oraz szereg innych 
czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach.  Powyższe dane stanowią podstawę 
do oszacowania wartości danej kategorii aktywów i zobowiązań. 



Dokonywany jest okresowy przegląd szacunków i założeń stanowiących ich podstawę. Korekty w szacunkach są 
rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku, w przypadku gdy korekta dotyczy tylko tego 
okresu, bądź w okresie, w którym dokonano zmiany, i w okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na 
bieżący, jak i przyszłe okresy. 



Istotne szacunki zastosowane przy sporządzeniu  sprawozdania finansowego Subfunduszu dotyczą braku 
aktywności rynkowej, a tym samym konieczność wyceny w wartości godziwej opartej na modelu wyceny opartej 
na danych obserwowalnych rynkowo w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 wyceny wg hierarchii wartości 
godziwej) jak również danych nieobserwowalnych rynkowo (poziom 3 wyceny wg hierarchii wartości godziwej).  



Dzień wyceny 



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



Stosowane w okresie sprawozdawczym zasady rachunkowości  



Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o 
rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2021 poz. 217 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1859) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i 
Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 roku poz. 2436). 



Metoda stosowana przy obliczaniu ekspozycji AFI 



Towarzystwo oblicza ekspozycję AFI Subfunduszu w każdym dniu roboczym metodą brutto oraz metodą 
zaangażowania, określonymi odpowiednio w art. 7 oraz art. 8 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE)  
Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE 
w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni 
finansowej, przejrzystości i nadzoru.   



Wprowadzone zmiany stosowanych zasad rachunkowości: 



W okresie sprawozdawczym wystąpiły istotne zmiany w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego (zmiany prezentacyjne). Zgodnie z §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 roku poz. 2436 – „Rozporządzenie Zmieniające”) 



Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne oraz depozytariusze są obowiązani zapewnić 
dostosowanie rachunkowości do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 nr 249 poz. 1859 – 
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„Rozporządzenie Zmieniane”), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Zmieniającym, nie później niż do dnia 



1 lipca 2021 roku. Począwszy od 1 lipca 2021 roku Towarzystwo dostosowało rachunkowość do przepisów 
Rozporządzenia Zmienianego. Opis przyjętych zasad rachunkowości wskazany w nocie 1 uwzględnia zapisy 
polityki rachunkowości zgodnie z Rozporządzeniem Zmieniającym.  



 



Wprowadzone  w/w Rozporządzeniem Zmieniającym najważniejsze zmiany dotyczyły następujących obszarów: 



 



1) Zmiany zasad i technik wyceny w wartości godziwej aktywów i zobowiązań funduszu: 



a. Odejście od stosowania skorygowanej ceny nabycia jako podstawowego sposobu wyceny instrumentów 
dłużnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Zmienianym do 30 czerwca 2021 r. Fundusz dokonywał wyceny dłużnych 
instrumentów finansowych, dla których nie występował aktywny rynek w skorygowanej cenie nabycia, 
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Od dnia 1 lipca 2021 r. dłużne instrumenty 
finansowe dla których nie jest możliwe ustalenie aktywnego rynku, co do zasady, są wyceniane według 
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, przy czym za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się 
w tym przypadku, (a) cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane 
wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (tzw. poziom 2 hierarchii wartości godziwej) albo 
w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt (a), (b) - wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny 
opartego o dane nieobserwowalne (tzw. poziom 3 hierarchii wartości godziwej).  



 



2) Zmiana dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych pojęć i definicji: 



 



a. Zmiana definicji wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Rozporządzenie Zmieniające wprowadziło daleko 
idącą zmianę w pojęciu wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, za która obecnie uznaje się (a) cenę z 
aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej), (b) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt (a), 
cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne 
w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej), (c) w przypadku braku ceny, o której 
mowa w pkt (a) i pkt (b), wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne 
(poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



b. Zmiana definicji aktywnego rynku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych do 30 czerwca 2021 r. Fundusz 
przyjmował iż aktywny rynek to rynek spełniający łącznie następujące kryteria: (a) instrumenty będące 
przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, (b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy 
i sprzedawcy, (c) ceny są podawane do publicznej wiadomości. Zmiana Rozporządzenia przyniosła zupełnie 
nową definicję aktywnego rynku, za który obecnie uznaje się: rynek, na którym transakcje dotyczące danego 
składnika aktywów lub zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, 
aby dostarczać bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki 
giełdowe, rynki pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką 
częstotliwością i wolumenem. 



c. Wprowadzenie definicji wyceny za pomocą modelu. Rozporządzenie nie zawierało dotychczas definicji 
w powyższym zakresie, jednakże wprowadzenie do jego treści zmian w zakresie wiarygodnie oszacowanej 
wartości godziwej wymagało doprecyzowania także innych pojęć, w tym określenia wyceny za pomocą modelu za 
którą uznaje się: technikę wyceny pozwalająca wyznaczyć wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązań 
poprzez przeliczenie przyszłych kwot, w szczególności przepływów pieniężnych lub dochodów i wydatków, na 
jedną zdyskontowaną kwotę z uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka lub pozwalającą za pomocą innych 
powszechnie uznanych metod na oszacowanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, gdzie dane 
wejściowe do modelu są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni lub pośredni; w przypadku gdy dane 
obserwowalne na rynku nie są dostępne, dopuszcza się zastosowanie danych nieobserwowalnych, z tym że we 
wszystkich przypadkach fundusz wykorzystuje w maksymalnym stopniu dane obserwowalne i w minimalnym 
stopniu dane nieobserwowalne. 



d. Wprowadzenie definicji danych obserwowalnych oraz danych nieobserwowalnych. Konsekwencją 
przedstawionych wyżej zmian w zakresie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej oraz zastosowanie pojęcia 
wyceny za pomocą modelu, wymagało również uzupełnienia słownika pojęć o dwie dodatkowe, nieznana 
dotychczas Rozporządzeniu definicje: dane obserwowalne, za które przyjmuj się dane wejściowe do modelu 
odzwierciedlające założenia, które przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub 
zobowiązania, uwzględniające w sposób bezpośredni lub pośredni: (a) ceny podobnych aktywów lub zobowiązań 
pochodzących z aktywnego rynku, (b) ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących 
z rynku, który nie jest aktywny, (c) dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa w pkt (a) i pkt (b), 
które są obserwowalne w odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności: – stopy 
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procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych przedziałach, – zakładaną 
zmienność, – spread kredytowy, (d) dane wejściowe potwierdzone przez rynek. Natomiast danymi 
nieobserwowalnymi są: dane wejściowe do modelu opracowywane przy wykorzystaniu wszystkich wiarygodnych 
informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat założeń przyjmowanych przez uczestników rynku, 
które spełniają cel wyceny wartości godziwej. 



 



Powyższe skutki zmian Rozporządzenia Zmieniającego zostały uwzględnione na dzień sprawozdawczy w 
rachunku wyniku.  
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Nota nr 2 Należności Subfunduszu 



NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 
na dzień 



31-12-2021 
na dzień 



31-12-2020 



Należności 27 - 



Z tytułu zbytych lokat - - 



Z tytułu instrumentów pochodnych - - 



Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - 



Z tytułu dywidend - - 



Z tytułu odsetek - - 



Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - 



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



Pozostałe 27 - 



 



Nota nr 3 Zobowiązania Subfunduszu 



NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 
na dzień 



31-12-2021 
na dzień 



31-12-2020 



Zobowiązania 27 - 



Z tytułu nabytych aktywów - - 



Z tytułu transakcji repo/sell-buy back - - 



Z tytułu instrumentów pochodnych - - 



Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 27 - 



Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów 
inwestycyjnych 



- - 



Z tytułu wypłaty dochodów Funduszu/Subfunduszu - - 



Z tytułu wypłaty przychodów Funduszu/Subfunduszu - - 



Z tytułu wyemitowanych obligacji - - 



Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - - 



Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - - 



Z tytułu gwarancji lub poręczeń - - 



Z tytułu rezerw - - 



Pozostałe składniki zobowiązań - - 



 



Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH W PODZIALE NA BANKI 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



I. Banki / waluty - 75 - 5 



MBANK S.A. - 75 - 5 



PLN 75 75 5 5 



 



  
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



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



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



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



- 40 



 



5 



PLN 40 40 5 5 



 
 



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



okresu sprawozdawczego. 



 



Nota 4 III. Ekwiwalenty środków pieniężnych 



Nie dotyczy 
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Nota nr 5 Ryzyka 



 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Środki pieniężne i ekwiwalenty 75 5 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 152 15 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 14 



Suma: 227 34 



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



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-5 II. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPŁYWU 
ŚRODKÓW 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (*) 230 - 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (*) - - 



Zobowiązania (**) - - 



Suma: 230 - 



 
(**) Jako aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 
traktuje się zmiennokuponowe dłużne instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne na stopę procentową 
których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia. 



(***) Jako zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 
traktuje się instrumenty pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowy jest ujemna. 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



484 34 



Środki na rachunkach bankowych 75 5 



Należności 27 - 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 382 15 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 14 



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



348 29 



BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 235 14 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 235 14 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - 



SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 113 15 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 113 15 



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



(*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/u danego emitenta 
w aktywach ogółem. 
 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



- - 
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Nota nr 6 Instrumenty pochodne 



Nie dotyczy 



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



Nie dotyczy 



Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 



Nie dotyczy 



Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe 



    na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI 
BILANSU 



Waluta 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień bilansowy 



w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



I. Aktywa   - 833 - 67 



1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   - 75 - 5 



  PLN 75 75 5 5 



2) Należności   - 27 - - 



  PLN 27 27 - - 



3) Transakcje reverse repo/buy-sell back   - - - - 



4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku   - 731 - 48 



  PLN 731 731 48 48 



5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym 
rynku 



  - - - 14 



  PLN - - 14 14 



6) Pozostałe aktywa   - - - - 



II. Zobowiązania   - 27 - - 



  PLN 27 27 - - 



 



Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja 



  
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



NOTA-10 I. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY 
ZYSK (STRATA) Z TYTUŁU LOKAT 



Wartość 
zrealizowanego 



zysku  (straty) ze 
zbycia lokat w 



tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 



zysku  (straty) ze 
zbycia lokat w 



tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 9 -3 - 4 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - - - 



Suma: 9 -3 - 4 



 



Nota 10 II. Wypłacone dochody Subfunduszu 



Nie dotyczy 



 



Nota 10 III. Wypłacone przychody ze zbycia lokat Subfunduszu 



Nie dotyczy 



 



Nota nr 11 Koszty Subfunduszu 



Nie dotyczy 



Nota 11 I.  Koszty pokrywane przez Towarzystwo 



Nie dotyczy 



Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa 



NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH 
UCZESTNICTWA 



na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 na dzień 31-12-2019 



I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie 
lata obrotowe 



806 67 - 



II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek 
uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe 



124,09 112,84   
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VII. INFORMACJA DODATKOWA 



 
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu 



finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 



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



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



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



3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych 
finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 
 



a) Zbiorcza wartość aktywów i zobowiązań sklasyfikowanych na poszczególnych poziomach (poziom 



1, 2 lub 3) hierarchii wartości godziwej. W przypadku składników lokat, których wartość godziwa 



jest szacowana na poziomie 2 albo poziomie 3 hierarchii wartości godziwej, fundusz przedstawia 



informacje o łącznym udziale takich lokat w aktywach netto funduszu oraz o związanym z nimi 



ryzyku. 



  31-12-2021 



  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 2 i 3 Razem 



AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE W 
WARTOŚCI GODZIWE 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Procentowy 
udział w 



aktywach netto 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Aktywa 731 0 0 0,00% 731 



Akcje 281 - - - 281 



Warranty subskrypcyjne - - - - - 



Prawa do akcji - - - - - 



Prawa poboru - - - - - 



Kwity depozytowe - - - - - 



Listy zastawne - - - - - 



Dłużne papiery wartościowe 382 - - - 382 



Instrumenty pochodne - - - - - 



Udziały w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością 



- - - - - 



Jednostki uczestnictwa - - - - - 



Certyfikaty inwestycyjne - - - - - 



Tytuły uczestnictwa emitowane przez 
instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą 



68 - - - 68 



Wierzytelności - - - - - 



Udzielone pożyczki pieniężne - - - - - 



Weksle - - - - - 



Depozyty - - - - - 



Waluty - - - - - 



Nieruchomości - - - - - 



Statki morskie - - - - - 



Transakcje reverse repo/buy-sell back - - - - - 



Zobowiązania 0 0 0 0,00% 0 



Transakcje repo/sell-buy back - - - - - 



Instrumenty pochodne - - - - - 



 



Z instrumentami wycenianymi za pomocą modeli (2 i 3 poziom wyceny wg wartości godziwej) wyceny wiążą 



się poniższe ryzyka: 



 



1. Ryzyko płynności lokat: Ograniczona płynność może utrudnić szybką sprzedaż lub nabycie określonych 



kategorii lokat lub spowodować, że takie transakcje będą zrealizowane po cenach znacząco odbiegających od 



cen rynkowych, co może negatywnie wpływać na rentowność takich lokat. 



2. Ryzyko stóp procentowych - odwrotna zależność pomiędzy wartością instrumentów dłużnych a poziomem stóp 



procentowych. Oznacza to, że wzrost stóp procentowych może się przełożyć na spadek wartości lub cen takich 



instrumentów, co z kolei może mieć niekorzystny wpływ na wartość lokat.  



3. Ryzyko niewypłacalności emitentów: Ryzyko niewypłacalności emitentów, ponoszone przez Fundusz, jest 



zależne od ich wiarygodności kredytowej i jest związane z ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty wartości 



danych składników aktywów. Zmiany pozycji finansowej emitenta lub perspektyw jego rozwoju mogą 



skutkować spadkiem ceny wyemitowanych przez ten podmiot instrumentów, a tym samym pogorszeniem 



rentowności inwestycji w dany instrument. 
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4. Ryzyko modelu wyceny: model wyceny danego aktywa/zobowiązania stosowany przez Fundusz może okazać 



się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu. 



 



b) Kwoty wszelkich przeniesień między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii wartości godziwej, 



powody tych przeniesień i stosowane przez jednostkę zasady ustalania, kiedy przeniesienia między 



poziomami powinny nastąpić. Informacje o przeniesieniu na każdy poziom są ujawniane i 



omawiane oddzielnie od informacji o przeniesieniu z każdego poziomu: 



  od 01-01-2021 do 31-12-2021 



Aktywa przeniesione z poziomu 1 na poziom 2 
Wartość na dzień 
bilansowy w danej 



walucie 
Powód przeniesienia 



Dłużne papiery wartościowe 34 



Zaniknięcie aktywnego rynku dla danego 
instrumentu przy jednoczesnym występowaniu 
wiarygodnej ceny rynkowej z rynku nieaktywnego 
dla instrumentu wycenianego lub instrumentów 
porównywalnych 



 



 



  od 01-01-2021 do 31-12-2021 



Aktywa przeniesione z poziomu 2 na poziom 1 
Wartość na dzień 
bilansowy w danej 



walucie 
Powód przeniesienia 



Dłużne papiery wartościowe 133 
Pojawienie się aktywnego rynku dla danego 
aktywa wycenianego na poziomie 2 



 



c) W przypadku regularnych wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 2 i poziomie 3 



hierarchii wartości godziwej – opis techniki (technik) wyceny oraz dane wejściowe wykorzystane w 



wycenie wartości godziwej. Jeżeli nastąpiła zmiana techniki wyceny, w szczególności zastąpienie 



metody rynkowej metodą przychodów lub zastosowanie dodatkowej techniki wyceny, jednostka 



ujawnia zmianę i jej powody. W przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na 



poziomie 3 hierarchii wartości godziwej jednostka dostarcza informacje ilościowe na temat 



nieobserwowalnych danych wejściowych wykorzystanych w wycenie wartości godziwej. Jednostka 



nie musi tworzyć ilościowych informacji w celu spełnienia wymogu ujawniania informacji, jeżeli 



ilościowe nieobserwowalne dane wejściowe nie zostały opracowane przez jednostkę przy okazji 



wyceny wartości godziwej (np. kiedy jednostka wykorzystuje ceny z wcześniejszych transakcji lub 



informacje o cenach strony trzeciej bez korekty). Ujawniając informacje, jednostka nie może 



jednak pomijać ilościowych nieobserwowalnych danych wejściowych, które są istotne dla wyceny 



wartości godziwej i do których jednostka ma racjonalny dostęp: 



Nie dotyczy 



 



d) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej - uzgodnienie bilansu otwarcia i bilansu zamknięcia, przy czym należy oddzielnie ujawnić 



zmiany, które w trakcie przypisywanego okresu dotyczyły: 



 



i. łącznych zysków lub strat za okres ujęty w wyniku z operacji oraz pozycji wyniku z operacji, w 



których ujęto te zyski lub straty: 



Nie dotyczy 



ii. operacji kupna, sprzedaży, emisji i rozliczeń (każdy z tych rodzajów zmian ujawnia się  



oddzielnie): 



Nie dotyczy 



iii. kwot przeniesień na poziom lub z poziomu 3 hierarchii wartości godziwej, powodów tych 



przeniesień i stosowanych przez fundusz zasad ustalania, kiedy przeniesienie między 



poziomami powinno nastąpić. Informacje o przeniesieniu na poziom 3 są ujawniane i 



opisywane oddzielnie od informacji o przeniesieniu z poziomu 3: 



Nie dotyczy 



 



e) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej – kwotę łącznych zysków lub strat za okres, o którym mowa w pkt. 3d) lit. i), ujętą w 



wyniku z operacji, która jest przypisywana zmianie niezrealizowanych zysków lub strat 



związanych z tymi aktywami lub zobowiązaniami posiadanymi na koniec okresu sprawozdawczego 



oraz pozycję (pozycje) wyniku z operacji, w której ujęto niezrealizowane zyski lub straty: 



Nie dotyczy 



 



f) w przypadku regularnych i nieregularnych wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 



3 hierarchii wartości godziwej - opis procesu wyceny przeprowadzonego przez fundusz, w tym na 
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przykład informacje, jak fundusz podejmuje decyzje w sprawie zasad i procedur wyceny oraz 



analizuje zmiany wycen wartości godziwej w kolejnych okresach: 



Nie dotyczy 



 



g) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej w zakresie wszystkich takich wycen – opisową prezentację wrażliwości wyceny wartości 



godziwej na zmiany nieobserwowalnych danych wejściowych, jeżeli zmiana tych danych 



wejściowych dająca inną kwotę może prowadzić do wyraźnie wyższej lub niższej wyceny wartości 



godziwej. Jeżeli istnieją powiązania między tymi danymi wejściowymi a innymi 



nieobserwowalnymi danymi wejściowymi wykorzystywanymi w wycenie wartości godziwej, 



fundusz przedstawia również opis tych powiązań i sposobu, w jaki mogą wzmóc lub  



złagodzić wpływ zmian nieobserwowalnych danych wejściowych na wycenę wartości godziwej: 



  Nie dotyczy 



 
h) Ujawnienie informacji, w zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, w przypadku 



gdy zmiana jednego elementu lub większej ilości Nieobserwowalnych Danych Wejściowych 



przyjęta w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alternatywnych założeń istotnie 



zmieniłaby Wartość Godziwą, w sposób umożliwiający ujawnienie skutku takich zmian oraz 



sposobu obliczenia skutku zmian w celu odzwierciedlenie racjonalnie możliwego alternatywnego 



założenia - w przypadku wycen Wartości Godziwej sklasyfikowanych na Poziomie 3 Hierarchii 



Wartości Godziwej: 



 



Nie zidentyfikowano sytuacji, w której przyjęcie innych racjonalnych założeń w zakresie danych 



nieobserwowalnych istotnie wpłynęłoby na oszacowanie wartości godziwej. 



 
4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym 



skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji 
i rentowność Funduszu 



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



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



b) Informacja o przypadkach zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub 
zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 



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



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



Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz. 
 



5. Informacja o kontynuacji działalności przez Fundusz 



Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istniały okoliczności wskazujące na zagrożenie 
możliwości kontynuowania działalności przez Fundusz. 
 



a) Informacje o ustanowionych zastawach rejestrowych. 
- Fundusz nie posiada ustanowionych zastawów rejestrowych.  



 
b) Informacje o certyfikatach inwestycyjnych nieopłaconych w całości ceny emisyjnej: 
- nie dotyczy 
 
c) Informacje o dokonywanych odpisach aktualizujących wartości aktywów funduszu: 
- W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisu aktualizującego 
aktywów. 
 
d) Informacje o aktywach funduszu, w odniesieniu do których minął termin płatności lub występują 



opóźnienia w regulowaniu odsetek lub innych zobowiązań umownych: 
- Fundusz nie posiada aktywów, w odniesieniu do których minął termin płatności. 
 
e) Informacje o przestrzeganiu ustawowych ograniczeń inwestycyjnych 
- Fundusz przestrzegał ustawowych ograniczeń inwestycyjnych. 



 
6. Inne informacje niż wskazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny 



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



Poziom zaszczepienia społeczeństw większości krajów o wysokim PKB per capita pod koniec roku 2021 
osiągnął wysokie poziomy, w granicach  70-90%. Jak pokazują statystyki zachorowań na covid-19, 
szczepionki nie chronią przez zarażeniem kolejnym, najnowszym wariantem wirusa - omicronem. W 
odpowiedzi na brak skuteczności szczepionek w zakresie zarażania, niektórzy lekarze zalecają ludziom 
kolejne dawki szczepień. Podejście do tematu obostrzeń znacznie spolaryzowało się w różnych krajach, 
przy czym przeważa tendencja powolnego odchodzenia od restrykcji. Rynki finansowe w coraz mniejszym 
stopniu reagują na nowe doniesienia nt. pandemii. Śmiertelność spowodowana wirusem spada, część 
krajów odwołuje pandemię np. Szwecja, Dania, czy Wielka Brytania. Może to mieć daleko idące implikacje 
dla popytu na usługi w pierwszym półroczu 2022 roku i jeszcze bardziej przyspieszyć presję inflacyjną w 
gospodarce. 
W dniu 24 lutego 2022 r. wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Pierwotnie zakładano, że do ataku może 
dojść, ale skala na jaką faktycznie rozpoczęto działania wojenne przerosła najczarniejsze scenariusze. 
Obawy o światowy kryzys gospodarczy związany z możliwością rozlania się konfliktu na sąsiednie kraje, a 
także możliwością uwikłania się w wojnę NATO spowodowały ucieczkę inwestorów od aktywów krajów 
Emerging Markets, szczególnie z regionu Europy środkowo-wschodniej. Głównym kierunkiem przypływu 
kapitału stały się bezpieczne przystanie w postaci dolara, obligacji amerykańskich i złota. Bardzo silnie 
zwyżkowały surowce. Konsekwencją ataku było nałożenie na Rosję sankcji gospodarczych. Na rublu i 
aktywach rosyjskich nastąpił krach. Fundusze zarządzane przez BPS TFI nie były zaangażowane w żadne 
instrumenty z rynku rosyjskiego. Po okresie największej paniki, miesiąc od rozpoczęcia agresji, rynki 
finansowe powracają do względnego spokoju. Spada zmienność i powraca płynność. Sytuacja na rynkach 
będzie w dużej mierze zależała od tego jak długo będzie trwała wojna, czy strony dojdą do porozumienia, 
czy też konflikt będzie się przeciągał na kolejne miesiące. 



 



Pozostałe informacje wymagane przepisami prawa 



 



1. Informacje, o których mowa w art. 222b Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 



zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm.) 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia okresowo informacje o: 



a) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich 



niepłynnością, 



b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, 



c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot nim 



zarządzający 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia regularnie 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, 



b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Informacje ujawniane okresowo: 



Informacje o udziale procentowym aktywów AFI, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w 



związku z ich niepłynnością: 



Subfundusz nie posiada aktywów będących przedmiotem specjalnych ustaleń związanych z ich 



niepłynnością. 



Informacje o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością 



Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością zapewniają spójność profilu zarządzania 



płynnością z polityką umarzania tytułów uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie było dokonywanych 



zmian w regulacjach zarządzania płynnością. 



Informacje o aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez TFI 



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie 
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W Towarzystwie funkcjonuje wdrożony system zarządzania ryzykiem, w ramach którego wyodrębniono 



jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem. Za opracowanie systemu zarządzania ryzykiem, jego 



wdrożenie oraz właściwe funkcjonowanie odpowiada Zarząd Towarzystwa. System zarządzania ryzykiem 



został wdrożony z uwzględnieniem skali i zakresu działalności Towarzystwa.  



Zarządzanie ryzykiem odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, Statutu Funduszu, 



procedur i regulaminów wewnętrznych oraz przyjętego w Towarzystwie systemu limitów wewnętrznych. 



System limitów wewnętrznych określa limity na poszczególne rodzaje ryzyka związane z polityką i strategią 



inwestycyjną Subfunduszu. Limity wewnętrzne określane są dodatkowo względem ograniczeń 



przewidzianych w przepisach prawa oraz Statucie Funduszu.  



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie podlega corocznej ocenie biegłego rewidenta.  



Aktualny profil ryzyka Subfunduszu:  



Subfundusz BPS 2040 



SRRI 4 



SRRI – Syntetyczny wskaźnik ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa Funduszu 



na podstawie danych historycznych. Wskaźnik określany jest w 7 stopniowej skali, gdzie poziom ryzyka 



związany z Funduszem wzrasta wraz z wartością wskaźnika od 1 do 7.  



Ryzyka istotne dla Subfunduszu nie objęte wskaźnikiem SRRI: 



 ryzyko kredytowe, 



 ryzyko płynności, 



 ryzyko kontrahenta, 



 ryzyko operacyjne, 



 ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, 



 ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne, 



 ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej, 



 ryzyko wyceny, 



 ryzyko koncentracji. 



Aktualne informacje o rodzaju ryzyk, które są istotne dla Subfunduszu oraz ich definicje zawarte są  



w dokumencie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. 



W ramach przyjętych limitów wewnętrznych dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 



oraz na podstawie obowiązujących przepisów ustawy i Statutu, Subfundusz posiada określone limity na 



ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe i koncentracji, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne, ryzyko kontrahenta 



oraz ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej. 



Na dzień 31.12.2021 r. Subfundusz nie naruszał limitów inwestycyjnych.  



Towarzystwo nie posiada informacji o zdarzeniach, które w sposób prawdopodobny mogą wpłynąć na 



przekroczenie określonych dla Subfunduszu limitów ryzyka.  



Informacje ujawniane regularnie: 



Informacje o 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 ramach obowiązującego systemu limitów wewnętrznych przyjęto następujący limit dźwigni finansowej AFI 



wyliczonej z wykorzystywaniem metody zaangażowania: 



Subfundusz BPS 2040 



Limit dźwigni 



finansowej 
130 
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(%WAN) 



W okresie sprawozdawczym poziom limitu nie uległ zmianie. 



Prawo do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 



porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W okresie bilansowym nie wystąpiły zmiany w zakresie prawa do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub 



gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI. Subfundusz w okresie 



bilansowym nie wykorzystywał ponownie zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia 



dotyczącego dźwigni finansowej AFI.  



Informacje o łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Na dzień bilansowy dźwignia finansowa AFI, wyliczona z wykorzystywaniem metody zaangażowania, 



wynosiła: 



 



 



 



Dźwignia finansowa AFI (% WAN) 



 



Limit 
Na dzień 



31.12.2021 r. 



Minimalna  



w okresie 



sprawozdawczym 



Przeciętna  



w okresie 



sprawozdawczym 



Maksymalna  



w okresie 



sprawozdawczym 



130 100,0 100,0 100,0 100,0 



 



2. Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 



(UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych 



z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) 



nr 648/2012 (dalej: „Rozporządzenie 2015/2365”) 



Subfundusz we wskazanym okresie nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 



wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 11) Rozporządzenia 2015/2365, tj.: 



a) udzielania pożyczek papierów wartościowych lub towarów lub zaciągania pożyczek papierów 



wartościowych lub towarów, 



b) transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż (buy-sell back) lub transakcji zwrotnych sprzedaż-kupno (sell-buy 



back), 



c) transakcji odkupu, 



d) transakcji z obowiązkiem uzupełnienia  zabezpieczenia kredytowego, 



swapów przychodu całkowitego w rozumieniu art. 3 pkt 18) Rozporządzenia 2015/2365. 
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Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: 



 
 
 
 
 
Marcin Ostrowski 
Dyrektor  
Departament Administracji i Wyceny Aktywów 
ProService Finteco Sp. z o.o 
 
 
 
Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: 



 
 
 
 
 
Katarzyna Kosior 
Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej  
ProService Finteco Sp. z o.o. 
 
 
 
 
Podpisy osób reprezentujących Fundusz: 



 
 
 
 
 
 
 
Artur Czerwoński                    Mateusz Ogłodziński 
Prezes Zarządu BPS TFI S.A.                Wiceprezes Zarządu BPS TFI S.A. 
    
 
 
 
 
 
 
Łukasz Kochanowski  
Wiceprezes Zarządu BPS TFI S.A. 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 28 kwietnia 2022 roku 
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OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


Warszawa, dnia 28 kwietnia 2022 r.


mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z pełnioną funkcją depozytariusza na rzecz:
BPS Emerytura PPK SFIO (Fundusz)


z wydzielonymi subfunduszami:
  - BPS PPK BPS 2025,
  - BPS PPK BPS 2030,
  - BPS PPK BPS 2035,
  - BPS PPK BPS 2040,
  - BPS PPK BPS 2045,
  - BPS PPK BPS 2050,
  - BPS PPK BPS 2055,
  - BPS PPK BPS 2060,


działając na podstawie przepisu § 37 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia  Ministra Finansów z
dnia 24 grudnia 2007 r.  w  sprawie  szczególnych zasad  rachunkowości funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859), oświadcza, iż dane  dotyczące  
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  Funduszu  sporządzonym  na
dzień  31 grudnia 2021 za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. są zgodne
ze stanem faktycznym.


W imieniu mBank S.A.:


Sporządził (a): Adam Giermaniuk
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BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 


ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa,  
tel.: +48 22 578 14 50, fax: +48 22 578 14 51 
e-mail: biuro@bpstfi.pl 


BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303993,  


o kapitale zakładowym 12 500 000,00 zł  opłacony w całości, NIP 108-000-52-98, REGON: 141339663. 


Warszawa, dn. 28 kwietnia 2022 r. 


 


 


List do Uczestników  


BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 


 


Szanowni Państwo, 


 


Zarząd BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazuje Państwu roczne sprawozdanie 


finansowe BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (BPS SFIO), w skład 


którego wchodzą Subfundusze:  


1. BPS 2025,  


2. BPS 2030,  


3. BPS 2035,  


4. BPS 2040,  


5. BPS 2045,  


6. BPS 2050,  


7. BPS 2055,  


8. BPS 2060,  


9. BPS 2065.  


Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2021 roku 


do dnia 31 grudnia 2021 roku. Do sprawozdania finansowego dołączono sprawozdanie z badania 


sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta oraz oświadczenie banku 


depozytariusza. 


 


Analiza rynku w 2021 roku 


 


2021 rok upłynął pod znakiem rosnącej inflacji na świecie, będącej w głównej mierze skutkiem zakłóceń 


w łańcuchach dostaw, a także rosnących cen paliw i energii. Inflacja na całym świecie osiąga od dawna nie 


notowane poziomy. I tak przykładowo ostatnie odczyty inflacji za styczeń 2022 r. wyniosły (r/r): USA – 7,5%, 


Niemcy – 4,9%, UE – 5,1% (szacunek), Czechy – 9,9% i Polska – 9,2%. Tak nagły i silny wystrzał inflacji był 


w znacznym stopniu zaskoczeniem dla analityków rynkowych, którzy nie doszacowali wpływu pandemii na 


zaburzenia w międzynarodowym transporcie, a także przesunięcia popytu z usług w stronę towarów.  


Początkowa reakcja banków centralnych na dane o inflacji była bardzo powściągliwa i tylko nieliczne z nich 


zdecydowały się na zaostrzenie polityki pieniężnej. Brak reakcji bankierzy uzasadniali przejściowym, a przede 


wszystkim zewnętrznym charakterem inflacji, co oznacza niską skuteczność polityki pieniężnej na stłumienie 







inflacji. W miarę jednak upływu czasu coraz większa część banków centralnych, włącznie z naszym NBP, 


zmieniała retorykę, przystępując do zaostrzania polityki pieniężnej. Bank centralny USA (FED) w ostatnich 


miesiącach wycofał się z luźnej polityki pieniężnej, zapowiadając koniec programu skupu aktywów i podwyżki 


stóp procentowych na 2022 r. Podobna reakcja miała miejsce w przypadku Banku Anglii. Nawet ECB, 


prowadzący od dawna ultra luźną politykę pieniężną, zaostrzył swój przekaz podczas ostatniego wystąpienia.  


Wzrost inflacji i zaostrzanie polityki pieniężnej w 2021 r. spowodowało przecenę praktycznie wszystkich 


funduszy dłużnych na od dawna niespotykaną do tej pory skalę. Rekordziści na rynku polskim stracili niemal -


15% w całym 2021r. Należy jednakże mieć na uwadze, iż wraz z przeceną instrumentów dłużnych, rośnie ich 


tzw. rentowność, czyli wewnętrzna stopa zwrotu, która w wielu przypadkach przekracza 4,0% w skali roku. 


Oznacza, to iż w przypadku uspokojenia sytuacji na rynkach dłużnych, należy oczekiwać dodatnich stóp zwrotu 


w najbliższej przyszłości. 


Rynek akcji był znacznie bardziej łaskawy dla inwestorów niż rynek długu. Indeks WIG wzrósł w 2021 roku 


o 21,5%. Był to rok, w którym gospodarka odbudowywała swoją siłę po pierwszej najgwałtowniejszej fali 


pandemii covid-19. Przy wspierających działaniach rządów (programy wsparcia) i banków centralnych (niskie 


stopy procentowe i zwiększanie swoich bilansów) sprawiły, że większość konsumentów i firm odczuła poprawę 


sytuacji sprzed pandemii. Poprawa nastrojów związana ze wzrostem zyskowności firm przyciągała kapitał na 


giełdę. Końcówka roku ujawniła jednak pewne wady prowadzonej polityki. Wysoka podaż pieniądza 


w połączeniu z łańcuchami dostaw doprowadziła do wzrostu inflacji. Zapowiedzi zaostrzenia polityki monetarnej 


banków centralnych na świecie w pierwszym rzędzie uderzyły w rynek obligacji. W dalszej kolejności fakt 


droższego pieniądza odcisnął piętno na rynku akcji. Wydaje się, że w nadchodzącym 2022 roku inwestorzy 


najbardziej będą przyglądać się inflacji i sposobom walki z nią przez banki centralne. Jeśli zapowiadane  


działania nie przyniosą efektów banki musiałyby użyć silniejszych narzędzi do zniwelowania wzrostu cen, a to 


mogłoby rzutować negatywnie na giełdę. Z kolei uspokojenie inflacji może skłonić banki centralne do 


złagodzenia retoryki i stanowić powrót inwestorów do ryzykownych aktywów. 


 


Analiza wartości jednostki uczestnictwa 


poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu BPS Emerytura PPK SFIO 


 w 2021 roku 


 


Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu BPS 2025 na dzień  


31 grudnia 2021 roku wyniosła 106,92 PLN. Aktywa netto Subfunduszu  


na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęły wartość 641 tys. PLN. Subfundusz BPS Emerytura 2025 jest 


funduszem zdefiniowanej daty (nazywanym również „funduszem cyklu życia”). Oznacza to, że skład jego 


portfela zmienia się wraz z wiekiem jego uczestników. Im bliżej do osiągnięcia wieku emerytalnego, tym 


bezpieczniejsze staną się inwestycje funduszu, co ma służyć ochronie zgromadzonych w nim środków. 


Subfundusz dedykowany jest dla osób urodzonych w latach: 1963 – 1967. Portfel inwestycyjny zawiera cześć 


dłużną oraz cześć udziałową. Część dłużna oparta jest na bezpiecznych papierach inwestycyjnych taki jak 







obligacje, bony, skarbowe, listy zastawne czy certyfikaty depozytowe. Część udziałowa to głównie akcje, prawa 


do akcji lub inne instrumenty emitowane przez spółki notowane na GPW. Stanowią one bardziej ryzykowną 


część funduszu inwestycyjnego. Na początku inwestycji część dłużna stanowi 50%-75% (m.in obligacje) 


a część udziałowa 25%-30% (m.in akcje). W kolejnych latach aktywa przesuwają się w kierunku niższego 


poziomu ryzyka i w  ostatnim roku inwestycji część dłużna stanowi 85%-100% a cześć udziałowa 0%-15%. 


Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym  


subfunduszu BPS 2025 wyniosła 0,73 %. 


 


Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu BPS 2030 na dzień  


31 grudnia 2021 roku wyniosła 113,73 PLN. Aktywa netto Subfunduszu  


na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęły wartość 721 tys. PLN. Subfundusz BPS Emerytura 2030 jest 


funduszem zdefiniowanej daty (nazywanym również „funduszem cyklu życia”). Oznacza to, że skład jego 


portfela zmienia się wraz z wiekiem jego uczestników. Im bliżej do osiągnięcia wieku emerytalnego, tym 


bezpieczniejsze staną się inwestycje funduszu, co ma służyć ochronie zgromadzonych w nim środków. 


Subfundusz dedykowany jest dla osób urodzonych w latach: 1968 – 1972. Portfel inwestycyjny zawiera cześć 


dłużną oraz cześć udziałową. Część dłużna oparta jest na bezpiecznych papierach inwestycyjnych taki jak 


obligacje, bony, skarbowe, listy zastawne czy certyfikaty depozytowe. Część udziałowa to głównie akcje, prawa 


do akcji lub inne instrumenty emitowane przez spółki notowane na GPW. Stanowią one bardziej ryzykowną 


część funduszu inwestycyjnego. Na początku inwestycji część dłużna stanowi 30%-60% (m.in obligacje) 


a część udziałowa 40%-70% (m.in akcje). W kolejnych latach aktywa przesuwają się w kierunku niższego 


poziomu ryzyka i w  ostatnim roku inwestycji część dłużna stanowi 85%-100% a cześć udziałowa 0%-15%. 


Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 


subfunduszu BPS 2030 wyniosła 4,45 %. 


 


Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu BPS 2035 na dzień  


31 grudnia 2021 roku wyniosła 123,07 PLN. Aktywa netto Subfunduszu  


na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęły wartość 902 tys. PLN. Subfundusz BPS Emerytura 2035 jest 


funduszem zdefiniowanej daty (nazywanym również „funduszem cyklu życia”). Oznacza to, że skład jego 


portfela zmienia się wraz z wiekiem jego uczestników. Im bliżej do osiągnięcia wieku emerytalnego, tym 


bezpieczniejsze staną się inwestycje funduszu, co ma służyć ochronie zgromadzonych w nim środków. 


Subfundusz dedykowany jest dla osób urodzonych w latach: 1973 – 1977. Portfel inwestycyjny zawiera cześć 


dłużną oraz cześć udziałową. Część dłużna oparta jest na bezpiecznych papierach inwestycyjnych taki jak 


obligacje, bony, skarbowe, listy zastawne czy certyfikaty depozytowe. Część udziałowa to głównie akcje, prawa 


do akcji lub inne instrumenty emitowane przez spółki notowane na GPW. Stanowią one bardziej ryzykowną 


część funduszu inwestycyjnego. Na początku inwestycji część dłużna stanowi 30%-60% (m.in obligacje) 


a część udziałowa 40%-70% (m.in akcje). W kolejnych latach aktywa przesuwają się w kierunku niższego 


poziomu ryzyka i w  ostatnim roku inwestycji część dłużna stanowi 85%-100% a cześć udziałowa 0%-15%. 







Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 


subfunduszu BPS 2035 wyniosła 9,84 %. 


 


Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu BPS 2040 na dzień  


31 grudnia 2021 roku wyniosła 124,09 PLN. Aktywa netto Subfunduszu  


na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęły wartość 806 tys. PLN. Subfundusz BPS Emerytura 2040 jest 


funduszem zdefiniowanej daty (nazywanym również „funduszem cyklu życia”). Oznacza to, że skład jego 


portfela zmienia się wraz z wiekiem jego uczestników. Im bliżej do osiągnięcia wieku emerytalnego, tym 


bezpieczniejsze staną się inwestycje funduszu, co ma służyć ochronie zgromadzonych w nim środków. 


Subfundusz dedykowany jest dla osób urodzonych w latach: 1978 – 1982. Portfel inwestycyjny zawiera cześć 


dłużną oraz cześć udziałową. Część dłużna oparta jest na bezpiecznych papierach inwestycyjnych taki jak 


obligacje, bony, skarbowe, listy zastawne czy certyfikaty depozytowe. Część udziałowa to głównie akcje, prawa 


do akcji lub inne instrumenty emitowane przez spółki notowane na GPW. Stanowią one bardziej ryzykowną 


część funduszu inwestycyjnego. Na początku inwestycji część dłużna stanowi 20%-40% (m.in obligacje) 


a część udziałowa 60%-80% (m.in akcje). W kolejnych latach aktywa przesuwają się w kierunku niższego 


poziomu ryzyka i w  ostatnim roku inwestycji część dłużna stanowi 85%-100% a cześć udziałowa 0%-15%. 


Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 


subfunduszu BPS 2040 wyniosła 9,97 %. 


 


Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu BPS 2045 na dzień  


31 grudnia 2021 roku wyniosła 134,34 PLN. Aktywa netto Subfunduszu  


na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęły wartość 645 tys. PLN. Subfundusz BPS Emerytura 2045 jest 


funduszem zdefiniowanej daty (nazywanym również „funduszem cyklu życia”). Oznacza to, że skład jego 


portfela zmienia się wraz z wiekiem jego uczestników. Im bliżej do osiągnięcia wieku emerytalnego, tym 


bezpieczniejsze staną się inwestycje funduszu, co ma służyć ochronie zgromadzonych w nim środków. 


Subfundusz dedykowany jest dla osób urodzonych w latach: 1983 – 1987. Portfel inwestycyjny zawiera cześć 


dłużną oraz cześć udziałową. Część dłużna oparta jest na bezpiecznych papierach inwestycyjnych taki jak 


obligacje, bony, skarbowe, listy zastawne czy certyfikaty depozytowe. Część udziałowa to głównie akcje, prawa 


do akcji lub inne instrumenty emitowane przez spółki notowane na GPW. Stanowią one bardziej ryzykowną 


część funduszu inwestycyjnego. Na początku inwestycji część dłużna stanowi 20%-40% (m.in obligacje) 


a część udziałowa 60%-80% (m.in akcje). W kolejnych latach aktywa przesuwają się w kierunku niższego 


poziomu ryzyka i w  ostatnim roku inwestycji część dłużna stanowi 85%-100% a cześć udziałowa 0%-15%. 


Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 


subfunduszu BPS 2045 wyniosła 16,80 %. 


 


Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu BPS 2050 na dzień  


31 grudnia 2021 roku wyniosła 135,69 PLN. Aktywa netto Subfunduszu  







na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęły wartość 384 tys. PLN. Subfundusz BPS Emerytura 2050 jest 


funduszem zdefiniowanej daty (nazywanym również „funduszem cyklu życia”). Oznacza to, że skład jego 


portfela zmienia się wraz z wiekiem jego uczestników. Im bliżej do osiągnięcia wieku emerytalnego, tym 


bezpieczniejsze staną się inwestycje funduszu, co ma służyć ochronie zgromadzonych w nim środków. 


Subfundusz dedykowany jest dla osób urodzonych w latach: 1988 – 1992. Portfel inwestycyjny zawiera cześć 


dłużną oraz cześć udziałową. Część dłużna oparta jest na bezpiecznych papierach inwestycyjnych taki jak 


obligacje, bony, skarbowe, listy zastawne czy certyfikaty depozytowe. Część udziałowa to głównie akcje, prawa 


do akcji lub inne instrumenty emitowane przez spółki notowane na GPW. Stanowią one bardziej ryzykowną 


część funduszu inwestycyjnego. Na początku inwestycji część dłużna stanowi 20%-40% (m.in obligacje) 


a część udziałowa 60%-80% (m.in akcje). W kolejnych latach aktywa przesuwają się w kierunku niższego 


poziomu ryzyka i w  ostatnim roku inwestycji część dłużna stanowi 85%-100% a cześć udziałowa 0%-15%. 


Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 


subfunduszu BPS 2050 wyniosła 17,67 %. 


 


Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu BPS 2055 na dzień  


31 grudnia 2021 roku wyniosła 133,26 PLN. Aktywa netto Subfunduszu  


na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęły wartość 184 tys. PLN. Subfundusz BPS Emerytura 2055 jest 


funduszem zdefiniowanej daty (nazywanym również „funduszem cyklu życia”). Oznacza to, że skład jego 


portfela zmienia się wraz z wiekiem jego uczestników. Im bliżej do osiągnięcia wieku emerytalnego, tym 


bezpieczniejsze staną się inwestycje funduszu, co ma służyć ochronie zgromadzonych w nim środków. 


Subfundusz dedykowany jest dla osób urodzonych w latach: 1993 – 1997. Portfel inwestycyjny zawiera cześć 


dłużną oraz cześć udziałową. Część dłużna oparta jest na bezpiecznych papierach inwestycyjnych taki jak 


obligacje, bony, skarbowe, listy zastawne czy certyfikaty depozytowe. Część udziałowa to głównie akcje, prawa 


do akcji lub inne instrumenty emitowane przez spółki notowane na GPW. Stanowią one bardziej ryzykowną 


część funduszu inwestycyjnego. Na początku inwestycji część dłużna stanowi 20%-40% (m.in obligacje) 


a część udziałowa 60%-80% (m.in akcje). W kolejnych latach aktywa przesuwają się w kierunku niższego 


poziomu ryzyka i w  ostatnim roku inwestycji część dłużna stanowi 85%-100% a cześć udziałowa 0%-15%. 


Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 


subfunduszu BPS 2055 wyniosła 15,68 %. 


 


Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu BPS 2060 na dzień  


31 grudnia 2021 roku wyniosła 129,09 PLN. Aktywa netto Subfunduszu  


na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęły wartość 41 tys. PLN. Subfundusz BPS Emerytura 2060 jest 


funduszem zdefiniowanej daty (nazywanym również „funduszem cyklu życia”). Oznacza to, że skład jego 


portfela zmienia się wraz z wiekiem jego uczestników. Im bliżej do osiągnięcia wieku emerytalnego, tym 


bezpieczniejsze staną się inwestycje funduszu, co ma służyć ochronie zgromadzonych w nim środków. 


Subfundusz dedykowany jest dla osób urodzonych w latach: 1998 – 2002. Portfel inwestycyjny zawiera cześć 







dłużną oraz cześć udziałową. Część dłużna oparta jest na bezpiecznych papierach inwestycyjnych taki jak 


obligacje, bony, skarbowe, listy zastawne czy certyfikaty depozytowe. Część udziałowa to głównie akcje, prawa 


do akcji lub inne instrumenty emitowane przez spółki notowane na GPW. Stanowią one bardziej ryzykowną 


część funduszu inwestycyjnego. Na początku inwestycji część dłużna stanowi 20%-40% (m.in obligacje) 


a część udziałowa 60%-80% (m.in akcje). W kolejnych latach aktywa przesuwają się w kierunku niższego 


poziomu ryzyka i w  ostatnim roku inwestycji część dłużna stanowi 85%-100% a cześć udziałowa 0%-15%. 


Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 


subfunduszu BPS 2060 wyniosła 9,50 %. 


 


W roku 2021 został utworzony subfundusz BPS 2065 dedykowany dla osób urodzonych w latach: 2003 – 2007. 


Na dzień 31 grudnia 2021 r. subfundusz BPS 2065 nie posiadał aktywów. Powstanie subfunduszu BPS 2065 


wymagane jest faktem posiadania przez BPS Emerytura PPK SFIO charakteru funduszu cyklu życia (tzw. 


zdefiniowanej daty) oraz osiągnięciem pełnoletniości przez osoby urodzone po roku 2002 i ich wejściem na 


rynek pracy. 


 


*** 


 


 


Dziękujemy Państwu za powierzenie środków w zarządzanie BPS Towarzystwu Funduszy 


Inwestycyjnych S.A. Dołożymy wszelkich starań, aby wypracowywać jak najlepsze wyniki Subfunduszy,  


w których posiadają Państwo Jednostki Uczestnictwa. 


 


Z wyrazami szacunku 
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Artur Czerwoński 


Prezes Zarządu 


________________ 


Łukasz Kochanowski 


Wiceprezes Zarządu 


________________ 
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Sprawozdanie   



niezależnego  



biegłego rewidenta z badania  



rocznego jednostkowego  



sprawozdania finansowego 



Dla Akcjonariuszy BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 



 



Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego  



 



Opinia 



 



Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu BPS 2030 



(Subfundusz), subfunduszu wydzielonego w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, którego organem jest BPS 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 8, na które 



składa się zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, bilans sporządzony na ten dzień, 



rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy zakończony w tym dniu oraz 



noty objaśniające i informacja dodatkowa. 



Naszym zdaniem, załączone roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe: 



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



2021 roku oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z przepisami 



ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 217, z 



późniejszymi zmianami) (Ustawa o rachunkowości) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,  



• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 



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



statutu Funduszu. 
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Podstawa opinii 



Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z:  



 



• ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 



publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1415, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o 



biegłych rewidentach) oraz, 



• Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania (KSB) 



uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, z 



późniejszymi zmianami. 



 



Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.  



Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych 



(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla 



Księgowych (Kodeks IESBA) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 



25 marca 2019 roku jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, 



które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Ponadto wypełniliśmy nasze inne 



obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.  



 



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



naszej opinii. 



 



Odpowiedzialność Zarządu i Komitetu Audytu Towarzystwa za roczne jednostkowe sprawozdanie 



finansowe 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 



rachunkowych, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu, 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, przyjętymi zasadami (polityką) 



rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem Funduszu. Zarząd 



Towarzystwa jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia 



rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 



spowodowanego oszustwem lub błędem. 



Sporządzając roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę 



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



związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuowania działalności, z wyjątkiem 



sytuacji kiedy Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać 



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



Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby roczne 



jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o 



rachunkowości. Komitet Audytu Towarzystwa monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz 



skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w 



tym w zakresie sprawozdawczości finansowej. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego 



Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe jako 



całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie 
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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 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego. 



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



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



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



• identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury 



badania odpowiadające na te ryzyka i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i 



odpowiednie, aby stanowić podstawę naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia 



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



związane ze zmową, fałszerstwem, celowymi pominięciami, wprowadzeniem w błąd lub obejściem 



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;  



• oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalność 



szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 



• oceniamy odpowiedniość przyjęcia przez Zarząd Towarzystwa założenia kontynuacji działalności oraz, 



na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami 



lub warunkami, które mogą podawać w znaczącą wątpliwość zdolność Subfunduszu do kontynuacji 



działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas 



zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na związane z tym ujawnienia w 



sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, zmodyfikowanie naszej opinii. 



Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego 



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



Subfundusz nie będzie kontynuować działalności; 



• oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia 



będące jego podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 



 



Przekazujemy Komitetowi Audytu Towarzystwa informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie 



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



kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 



 



Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji  



Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności Subfunduszu z regulacjami 



ostrożnościowymi określonymi w odrębnych przepisach. 



Celem badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie było wyrażenie opinii na temat przestrzegania 



przez Subfundusz regulacji ostrożnościowych, zatem nie wyrażamy opinii na ten temat. W ramach badania 



rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu przeprowadziliśmy procedury, których 



celem była identyfikacja naruszenia przez Subfundusz regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych 



przepisach, które mogłoby mieć istotny wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe.  
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W wyniku przeprowadzonego badania załączonego rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 



informujemy, że nie stwierdziliśmy przypadków naruszenia przez Subfundusz w okresie od 1 stycznia 2021 



roku do 31 grudnia 2021 roku obowiązujących go regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych 



przepisach, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. 



 



 



Paweł Zaczyński 
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I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU 



 



Nazwa Subfunduszu 



BPS 2030 (dalej jako „Subfundusz”) jest subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu BPS Emerytura PPK 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej jako „Fundusz”). 



Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 



- BPS 2025 utworzony 04 czerwca 2019,  



- BPS 2030 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2035 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2040 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2045 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2050 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2055 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2060 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2065 utworzony 14 kwietnia 2021. 



Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1652. 



Fundusz został zarejestrowany w dniu 04 czerwca 2019 roku na podstawie Ustawy o PPK po spełnianiu 
wymagań :  



- nadania Funduszowi Statutu przez Towarzystwo; 



- zawarcia przez Towarzystwo z Depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu 
inwestycyjnego; 



- wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 



Fundusz i Subfundusz zostały utworzone na czas nieokreślony. Subfundusz ma jedną kategorię jednostek 
uczestnictwa. 



 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 



Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, jest zarządzany przez BPS Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej „Towarzystwem”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 81. 
Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego  



przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000303993. 



 



Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 



Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Grant Thornton Polska sp. z o. o. sp. k. z 
siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań.  



 



Cel inwestycyjny Subfunduszu 



1. Celem inwestycyjnym BPS 2030 jest wzrost wartości Aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat.  



2. Zdefiniowana Data Subfunduszu to 2030 rok. Fundusz osiągnie Zdefiniowaną Datę w pierwszym Dniu 
Wyceny w 2030 roku. 



3. Subfundusz jest dedykowany dla Uczestników, którzy urodzili się w latach 1968-1972. 



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



Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu, przy uwzględnieniu ograniczeń inwestycyjnych w następujące kategorie 
lokat:  



1. Instrumenty Rynku Pieniężnego,  



2. dłużne papiery wartościowe,  



3. listy zastawne,  



4. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne  



5. depozyty w bankach krajowych i zagranicznych,  



6. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą,  



- pod warunkiem że są zbywalne, z zastrzeżeniem, iż warunek zbywalności nie dotyczy depozytów bankowych 
oraz jednostek uczestnictwa. 



 



Ograniczenia inwestycyjne 



1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu jest prowadzona z uwzględnieniem konieczności ograniczenia poziomu 
ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK w taki sposób, iż udziały Części Udziałowej i 
Części Dłużnej w wartości Aktywów Subfunduszu będą uwzględniały konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa lokat wraz ze zbliżaniem się do Zdefiniowanej Daty. W szczególności będą one kształtowały 
się następująco: 



1)   począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnął swoją Zdefiniowaną Datę, o której mowa w art. 41 
ust. 3 Statutu, udział Części Udziałowej nie może być większy niż 15%, a udział Części Dłużnej nie 
może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu.  



2)   w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt. 1) udział Części Udziałowej nie może być 
mniejszy niż 10% oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części 
Dłużnej nie może być mniejszy, niż 70% oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów 
Subfunduszu, przy tym w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej będzie stopniowo 
zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 



3)   począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt. 2) udział 
Części Udziałowej nie może być mniejszy, niż 25% oraz nie może być większy niż 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz nie większy, niż 
75% wartości Aktywów Subfunduszu; 



4)   począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt. 3) udział 
Części Udziałowej nie może być mniejszy, niż 40% oraz nie może być większy niż 70% wartości 
Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz nie większy, niż 
60% wartości Aktywów Subfunduszu. 



2. Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 



1)    nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 



- papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 
Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny 
państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny 
albo przez organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub 
gwarantowane przez te organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym 
nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 



- depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach 
kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te 
instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach; 



2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym 
nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają 
ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w 
swoich operacjach. 
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3. Subfundusz, w ramach Części Udziałowej portfela może lokować: 



1) nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych wchodzące w skład indeksu WIG20 lub Instrumenty Pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20; 



2) nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub Instrumenty 
Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40; 



3) nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w 
Warszawie inne niż wymienione w pkt 1) i 2) oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych 
spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 
instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty 
publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych 
S.A. w Warszawie, 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 wartościowych; 



4) nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD 
innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te 
instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów.  



4. Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu oraz udziału 
poszczególnych kategorii lokat 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 funduszu zdefiniowanej daty, na podstawie ostatnio 
dostępnych funduszowi zdefiniowanej daty danych, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu 
Instrumentów Pochodnych. 



 



Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania 
finansowego 



1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień  31 grudnia 2021 roku, za okres 
od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, przy założeniu kontynuowania działalności 
Funduszu oraz Subfunduszu w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności Funduszu oraz Subfunduszu.. 



2. Ze względu na charakter i istotność pozycji informacje zawarte w jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym wykazane zostały, o ile nie zaznaczono inaczej, w pełnych tysiącach złotych. 
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II. ZESTAWNIENIE LOKAT 



TABELA GŁÓWNA 
  31-12-2021 31-12-2020 



TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Akcje 187 187 24,92% 9 10 25,00% 



Warranty subskrypcyjne - - - - - - 



Prawa do akcji - - - - - - 



Prawa poboru - - - - - - 



Kwity depozytowe - - - - - - 



Listy zastawne - - - - - - 



Dłużne papiery wartościowe 428 415 55,62% 22 23 57,50% 



Instrumenty pochodne - - - - - - 



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



Jednostki uczestnictwa - - - - - - 



Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 



Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 



45 49 6,57% 3 3 7,50% 



Wierzytelności - - - - - - 



Udzielone pożyczki pieniężne - - - - - - 



Weksle - - - - - - 



Depozyty - - - - - - 



Waluty - - - - - - 



Nieruchomości - - - - - - 



Statki morskie - - - - - - 



Inne - - - - - - 



Suma: 660 651 87,11% 34 36 90,00% 



 



 



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



 



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



sprawozdania finansowego. 
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



 



TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY     13 662   187 187 24,92% 



CCC S.A. (PLCCC0000016) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



8 POLSKA 1 1 0,13% 



GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W 
WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



161 POLSKA 7 7 0,94% 



JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. 
(PLJSW0000015) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



88 POLSKA 3 3 0,40% 



KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



10 LUKSEMBURG 1 1 0,13% 



GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



1 POLSKA 1 1 0,13% 



KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



193 POLSKA 30 27 3,62% 



GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



77 POLSKA 4 5 0,67% 



BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 
(PLPEKAO00016) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



69 POLSKA 6 8 1,07% 



PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. 
(PLPGER000010) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



314 POLSKA 2 3 0,27% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



3 036 POLSKA 19 19 2,55% 



POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 
(PLPKN0000018) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



11 POLSKA 1 1 0,13% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



98 POLSKA 3 4 0,54% 



CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



47 POLSKA 1 2 0,27% 



POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 
(PLPZU0000011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



690 POLSKA 24 24 3,22% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



145 POLSKA 13 12 1,61% 



ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



1 042 POLSKA 8 9 1,21% 



TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 
(PLTAURN00011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



242 POLSKA 1 1 0,13% 



RANK PROGRESS S.A. (PLRNKPR00014) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



5 830 POLSKA 14 13 1,74% 



ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



39 POLSKA 1 2 0,27% 



COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



5 POLSKA 1 1 0,13% 



WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. 
(PLWRTPL00027) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



14 POLSKA 1 2 0,27% 



X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA 
(PLXTRDM00011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



772 POLSKA 13 13 1,74% 



DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



4 POLSKA 1 1 0,13% 



MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 
(HU0000153937) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



BUDAPEST STOCK 
EXCHANGE 



403 WĘGRY 13 13 1,74% 



ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME 
(LU2237380790) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



354 LUKSEMBURG 18 14 1,88% 



HUUUGE INC. (US44853H1086) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



9 
STANY 



ZJEDNOCZONE 
- - - 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY     -   - - - 



NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU     -   - - - 



Suma:     13 662   187 187 24,92% 











 



 



 



 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, BPS 2030 



 
8 



 



 



TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent 
Kraj 



siedziby 
emitenta 



Termin 
wykupu 



Warunki 
oprocentowania 



Wartość 
nominalna 



Liczba 



Wartość 
według 



ceny 
nabycia w 



tys. 



Wartość 
według 



wyceny na 
dzień 



bilansowy 
w tys. 



Procentowy 
udział w 



aktywach 
ogółem 



O terminie wykupu do 1 roku               - - - - 



Obligacje               - - - - 



Bony skarbowe               - - - - 



Bony pieniężne                - - - - 



Inne               - - - - 



O terminie wykupu powyżej 1 
roku 



              431 428 415 55,62% 



Obligacje               431 428 415 55,62% 



AKTYWNY RYNEK 
NIEREGULOWANY 



              40 40 40 5,36% 



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



AKTYWNY RYNEK 
NIEREGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
ALTERNATYWNY 
SYSTEM OBROTU 



BANK POLSKA KASA 
OPIEKI S.A. 



POLSKA 29-10-2027 
2,4600% 
(ZMIENNY 
KUPON) 



1 000 40 40 40 5,36% 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



              391 388 375 50,26% 



WZ0528 (PL0000110383) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-05-2028 
2,0200% 
(ZMIENNY 
KUPON) 



1 000 69 69 68 9,12% 



PS1024 (PL0000111720) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-10-2024 
2,2500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 21 23 20 2,68% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0427 
(PL0000500260) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 27-04-2027 
1,8750% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 18 19 16 2,14% 



PS0425 (PL0000112728) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-04-2025 
0,7500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 11 11 10 1,34% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0630 
(PL0000500278) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 05-06-2030 
2,1250% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 50 44 43 5,76% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0725 
(PL0000500286) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 03-07-2025 
1,2500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 11 11 10 1,34% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0631 
(PL0000500328) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 12-06-2031 
2,9700% 
(ZMIENNY 
KUPON) 



1 000 181 178 177 23,73% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent 
Kraj 



siedziby 
emitenta 



Termin 
wykupu 



Warunki 
oprocentowania 



Wartość 
nominalna 



Liczba 



Wartość 
według 



ceny 
nabycia w 



tys. 



Wartość 
według 



wyceny na 
dzień 



bilansowy 
w tys. 



Procentowy 
udział w 



aktywach 
ogółem 



IZ0823 (PL0000105359) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-08-2023 
2,7500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 1 1 1 0,13% 



DS1023 (PL0000107264) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-10-2023 
4,0000% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 29 32 30 4,02% 



Bony skarbowe               - - - - 



Bony pieniężne                - - - - 



Inne               - - - - 



Suma:               431 428 415 55,62% 



 
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 



TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE 
PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO 



INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA 
GRANICĄ 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta 
Kraj siedziby 



emitenta 
Liczba 



Wartość według 
ceny nabycia w 



tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział 
w aktywach 



ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY         153,000 45 49 6,57% 



- LYXOR DAX (DR) UCITS ETF, O-End- F, 
ETF (LU0252633754) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



BORSA ITALIANA - FRANCJA 39,000 26 27 3,62% 



- LYX ETF S&P 500, ETP, ETF 
(LU0496786574) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



EURONEXT PARIS - LUKSEMBURG 114,000 19 22 2,95% 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY         - - - - 



NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU         - - - - 



Suma:         153,000 45 49 6,57% 
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TABELE DODATKOWE 



TABELA DODATKOWA 
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT 



Rodzaj Łączna liczba 
Wartość według ceny 



nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa     252 246 32,97% 



  
Dłużne papiery 
wartościowe 



260 252 246 32,97% 



Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP     - - - 



Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego     - - - 



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



    - - - 



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



    - - - 



Suma:   260 252 246 32,97% 



 



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



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 74 9,92% 



Suma: 74 9,92% 



 



Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 



Nie dotyczy 
 
Instrumenty rynku pieniężnego 



Nie dotyczy 
 
Papiery wartościowe emitowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest rzeczpospolita polska lub przynajmniej jedno z państw 
należących do OECD 



Nie dotyczy 
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III. BILANS 



BILANS 
na dzień 



31-12-2021 
na dzień 



31-12-2020 



I. Aktywa 747 40 



1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 70 4 



2. Należności 26 - 



3. Transakcje reverse repo/buy-sell back - - 



4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 651 24 



5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 12 



6. Pozostałe aktywa - - 



II. Zobowiązania 26 - 



III. Aktywa netto (I - II) 721 40 



IV. Kapitał Funduszu/Subfunduszu 721 38 



1. Kapitał wpłacony 735 38 



2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -14 - 



V. Dochody zatrzymane 10 - 



1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 0 



2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 0 



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -10 2 



VII. Kapitał Funduszu/Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 721 40 



      



Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 6 336,0936 361,3382 



Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 113,73 108,88 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, 
które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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IV. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



I. Przychody z lokat 5 - 



Dywidendy i inne udziały w zyskach 2 - 



Przychody odsetkowe 3 - 



Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - 



Dodatnie saldo różnic kursowych - - 



Pozostałe - - 



II. Koszty Funduszu/Subfunduszu 1 - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 



- stała część wynagrodzenia - - 



- zmienna część wynagrodzenia - - 



Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 



Opłaty dla Depozytariusza 1 - 



Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu/Subfunduszu - - 



Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - 



Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości - - 



Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami Funduszu/Subfunduszu - - 



Opłaty za usługi prawne - - 



Opłaty za usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - 



Koszty odsetkowe - - 



Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 



Ujemne saldo różnic kursowych - - 



Pozostałe - - 



III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo - - 



IV. Koszty Funduszu/Subfunduszu netto (II-III) 1 - 



V. Przychody z lokat netto (I-IV) 4 - 



VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -6 2 



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 - 



2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -12 2 



- z tytułu różnic kursowych - - 



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



VIII. Podatek dochodowy - - 



Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa -0,32 - 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na 
jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz 



informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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V. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



I. Zmiana wartości aktywów netto 



1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 



40 - 



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



a) przychody z lokat netto 4 - 



b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 - 



c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -12 2 



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 2 



4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Funduszu/Subfunduszu (razem): - - 



a) z przychodów z lokat netto - - 



b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - 



c) z przychodów ze zbycia lokat - - 



5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 683 38 



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



697 38 



b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu 
odkupionych jednostek uczestnictwa) 



-14 - 



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 681 40 



7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 721 40 



8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym (*) 328 12 



II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 



1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 6 092,0941  361,3382  



Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 117,3386  - 



Saldo zmian 5 974,7554  361,3382  



2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa od początku działalności Funduszu/Subfunduszu 



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 6 453,4323  361,3382  



Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 117,3386  0,0000  



Saldo zmian 6 336,0936  361,3382  



3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 6 336,0936    - 



III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 



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



108,88 - 



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



113,73 108,88 



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



4,45%   



4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 
sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



109,14 29-01-2021 100,00 29-01-2020 



5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w 
okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



117,47 18-10-2021 109,09 29-12-2020 



6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny 
w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



113,73 31-12-2021 108,88 31-12-2020 



IV. Procentowy udział kosztów Funduszu/Subfunduszu w średniej 
wartości aktywów netto, w tym: 



0,30% - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 



Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 



Opłaty dla Depozytariusza 0,30% - 



Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 
Funduszu/Subfunduszu 



- - 



Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości - - 



Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami 
Funduszu/Subfunduszu 



- - 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejsze zestawienie zmian należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 



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



Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem jednostek uczestnictwa i wartości aktywów 
netto na jednostkę uczestnictwa 



 



Nota nr 1 Polityka rachunkowości Subfunduszu 



Opis przyjętych zasad rachunkowości: 



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



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



3. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest dzień wydania 
lub wykupienia jednostek. 



4. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym dniu wyceny 
nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami 
lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z pkt. 3. 



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



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



7. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki lokat mają przypisaną cenę nabycia 
wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną 
o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne. 



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



9. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na 
przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku 
instrumentów wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia – najwyższej bieżącej wartości 
księgowej (nie dotyczy papierów wartościowych nabytych z udzielonym przez drugą stronę przyrzeczeniem 
odkupu). W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji, uznaje się, iż wygaśnięciu 
podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto. Zysk lub 
stratę ze zbycia walut obcych wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”. 



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



11. Przysługujące zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy prawo poboru akcji notowanych na 
rynku aktywnym ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji 
wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nie uwzględniający wartości tego prawa. Niewykonane prawo poboru 
akcji uznaje się za zbyte według wartości równej zero w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 



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



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



14. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji, nie powodującą zmiany wysokości kapitału akcyjnego emitenta, 
ujmuje się w ewidencji analitycznej, w której dokonuje się zmiany liczby posiadanych akcji oraz jednostkowej 
ceny nabycia. 



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



16. Nabycie lub zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie 
zawarcia umowy. Składniki lokat nabyte lub zbyte przez Subfundusz po godzinie 23:00 w dniu wyceny oraz 
składniki lokat, dla których na godzinę 23:00 Subfundusz nie otrzymał potwierdzenia zawarcia transakcji 
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ujmowane są w najbliższej dacie wyceny aktywów Subfunduszu i ustalenia jego zobowiązań, w której jest to 
możliwe. 



17. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po 
przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień 
ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu. Jeżeli operacje dotyczące Subfunduszu są 
wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ustala kursu – ich wartość należy określić w 
relacji do wskazanej przez Subfundusz waluty, dla której ustalany jest średni kurs przez Narodowy Bank 
Polski. 



18. Przychody z lokat obejmują w szczególności: dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną 
środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, dywidendy i inne udziały w zyskach, 
przychody odsetkowe oraz przychody związane z posiadaniem nieruchomości. 



19. Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności: ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z 
wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. Koszty odsetkowe (w tym 
efekt amortyzacji premii, składający się na wycenę aktywów nienotowanych na aktywnym rynku metodą 
skorygowanej ceny nabycia z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej w przypadku terminu 
zapadalności nie dłuższego niż 92 dni) oraz koszty związane z posiadaniem nieruchomości. 



20. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza 
się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentuje 
odpowiednio jako składnik lokat notowanych lub nienotowanych na aktywnym rynku. Przychody odsetkowe 
od lokat bankowych wycenia się począwszy od dnia zawarcia umowy za pomocą modelu wyceny, a w 
przypadku terminu zapadalności nie dłuższego niż 92 dni dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny 
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 



21. W przypadku kosztów Subfunduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu kosztów 
zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę. Preliminarz kosztów zawiera pozycje w wysokości uzasadnionej, 
ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do częstotliwości ustalania wartości aktywów netto 
w dniach wyceny. 



22. Przychody odsetkowe osiągane z tytułu udzielonych przez fundusz pożyczek pieniężnych oraz koszty 
związane z ich udzieleniem rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



Stosowane najważniejsze zasady wyceny  



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



2.  Jako moment wyceny Subfundusz przyjął godzinę 23:00 czasu polskiego, o której pobierane są ostatnie 
dostępne kursy, pozwalające na oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz lokat w danym 
dniu wyceny. 



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



4. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się: 



4.1. Cenę z rynku aktywnego (poziom 1 hierarchii wartości godziwej); 



4.2. Cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są 



obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej); 



4.3. Wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o nieobserwowalne dane wejściowe do 



modelu (poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



5. Za rynek aktywny uznaje się rynek na którym transakcje dotyczące danego składnika aktywów lub 



zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczyć 



bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki giełdowe, rynki 



pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką częstotliwością i 



wolumenem. 



6. W celu określenia czy dany rynek jest aktywnym rynkiem dla składnika lokat, przeprowadza się badanie 



aktywności danego rynku, z uwzględnieniem następujących komponentów: wolumen obrotu oraz 



częstotliwość obrotu.  



7. W przypadku, gdy składnik lokat Subfunduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, 



wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Rynkiem głównym dla danego składnika lokat jest 
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ten rynek na którym wolumen obrotu z miesiąca poprzedzającego miesiąc dla którego wyznaczana jest 



aktywność rynkowa był największy. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru rynku w oparciu o 



wolumen obrotu, w szczególności w przypadku jeśli wolumen obrotu na dwóch lub większej ilości rynków 



aktywnych jest taki sam dla danego składnika lokat bądź w przypadku braku obrotu na aktywnych rynkach na 



danych papierach wartościowych w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego, wyboru rynku głównego 



dokonuje się w oparciu kolejno o: liczbę zawartych transakcji na danym składniku lokat w okresie ostatniego 



miesiąca kalendarzowego; liczbę danych akcji wprowadzonych do obrotu na danym aktywnym rynku, o ile 



takie informacje dostępne są w serwisach typu Bloomberg; kolejność wprowadzenia danego papieru 



wartościowego do obrotu na poszczególnych rynkach, o ile takie informacje dostępne są w serwisach typu 



Bloomberg; możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku.  



8. Rynkiem głównym dla polskich papierów dłużnych skarbowych niewyemitowanych poza granicami RP 



dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland jest Treasury BondSpot Poland. 



9. Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej) 



wyznacza się według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu z aktywnego rynku, z 



zastrzeżeniem, że jeżeli na aktywnym rynku organizowana jest sesja fixingowa, to do wyceny składnika lokat 



korzysta się z kursu fixingowego, 



10. Wartość godziwą składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się za pomocą modelu 



wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni 



(poziom 2 hierarchii wartości godziwej) lub za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne 



(poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



11. Wycena za pomocą modelu wyceny, o którym mowa powyżej, oznacza technikę wyceny pozwalającą 



wyznaczyć wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązań poprzez przeliczenie przyszłych kwot, w 



szczególności przepływów pieniężnych lub dochodów i wydatków, na jedną zdyskontowaną kwotę z 



uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka lub pozwalającą za pomocą innych powszechnie uznanych 



metod na oszacowanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, gdzie dane wejściowe do modelu są 



obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni lub pośredni; w przypadku gdy dane obserwowalne na rynku 



nie są dostępne, dopuszcza się zastosowanie danych nieobserwowalnych, z tym że we wszystkich 



przypadkach Subfundusz wykorzystuje w maksymalnym stopniu dane obserwowalne i w minimalnym stopniu 



dane nieobserwowalne. 



12. Za dane obserwowalne, o których mowa powyżej uznaje się dane wejściowe do modelu odzwierciedlające 



założenia, które przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub zobowiązania, 



uwzględniające w sposób bezpośredni lub pośredni: 



12.1. ceny podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z aktywnego rynku, 



12.2. ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z rynku, który nie jest 



aktywny, 



12.3. dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa powyżej, które są obserwowalne w 



odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności: 



12.3.1. stopy procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych 



przedziałach, 



12.3.2. zakładaną zmienność, 



12.3.3. spread kredytowy. 



12.4. dane wejściowe potwierdzone przez rynek. 



13. Za dane nieobserwowalne, o których mowa powyżej uznaje się dane wejściowe do modelu opracowywane 



przy wykorzystaniu wszystkich wiarygodnych informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat 



założeń przyjmowanych przez uczestników rynku, które spełniają cel wyceny wartości godziwej. 



14. Modele wyceny, o których mowa powyżej: 



14.1. będą stosowane w sposób ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu 



finansowym Funduszu przez dwa kolejne lata, 



14.2. stosuje się spójnie w odniesieniu do wszystkich aktywów w ramach wszystkich funduszy zarządzanych 



przez Towarzystwo, uwzględniając strategie inwestycyjne i rodzaje aktywów posiadanych przez 



fundusze oraz, w stosownych przypadkach, istnienie różnych zewnętrznych podmiotów wyceniających, 



14.3. podlegają okresowemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz do roku, 



14.4. podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. 



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



16. Transakcje repo/sell-buy back, zaciągnięte kredyty i pożyczki środków pieniężnych oraz dłużne instrumenty 



finansowe wyemitowane przez Subfundusz wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach przy 



zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



17. Transakcje reverse repo/buy-sell back i depozyty bankowe wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach 



za pomocą modelu wyceny, a w przypadku transakcji o terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni 



dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 



stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów. 



18. Zobowiązania Subunduszu z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych wycenia się według zasad 
przyjętych dla tych papierów wartościowych. 



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



 



Wartości szacunkowe 



Sporządzanie sprawozdania finansowego dokonywane jest w oparciu o nadrzędną zasadę wyceny składników 
lokat, tj. według wartości godziwej, co wymaga od kierownictwa dokonania ocen, estymacji i przyjęcia założeń, 
których wybór może wpływać na stosowane zasady rachunkowości jak również na formę prezentowanych 
wartości aktywów i pasywów oraz kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane są w oparciu o dostępne 
dane historyczne, jak również dane możliwe do zaobserwowania na rynku kapitałowym oraz szereg innych 
czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach.  Powyższe dane stanowią podstawę do 
oszacowania wartości danej kategorii aktywów i zobowiązań. 



Dokonywany jest okresowy przegląd szacunków i założeń stanowiących ich podstawę. Korekty w szacunkach są 
rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku, w przypadku gdy korekta dotyczy tylko tego 
okresu, bądź w okresie, w którym dokonano zmiany, i w okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na 
bieżący, jak i przyszłe okresy. 



Istotne szacunki zastosowane przy sporządzeniu  sprawozdania finansowego Subfunduszu dotyczą braku 
aktywności rynkowej, a tym samym konieczność wyceny w wartości godziwej opartej na modelu wyceny opartej 
na danych obserwowalnych rynkowo w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 wyceny wg hierarchii wartości 
godziwej) jak również danych nieobserwowalnych rynkowo (poziom 3 wyceny wg hierarchii wartości godziwej).  



Dzień wyceny 



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



Stosowane w okresie sprawozdawczym zasady rachunkowości  



Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o 
rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2021 poz. 217 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1859) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i 
Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 roku poz. 2436).  



Metoda stosowana przy obliczaniu ekspozycji AFI 



Towarzystwo oblicza ekspozycję AFI Subfunduszu w każdym dniu roboczym metodą brutto oraz metodą 
zaangażowania, określonymi odpowiednio w art. 7 oraz art. 8 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE)  
Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE 
w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni 
finansowej, przejrzystości i nadzoru.   



Wprowadzone zmiany stosowanych zasad rachunkowości: 



W okresie sprawozdawczym wystąpiły istotne zmiany w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego (zmiany prezentacyjne). Zgodnie z §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 roku poz. 2436 – „Rozporządzenie Zmieniające”) 



Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne oraz depozytariusze są obowiązani zapewnić 
dostosowanie rachunkowości do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 nr 249 poz. 1859 – 
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„Rozporządzenie Zmieniane), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Zmieniającym, nie później niż do dnia 1 



lipca 2021 roku. Począwszy od 1 lipca 2021 roku Towarzystwo dostosowało rachunkowość do przepisów 
Rozporządzenia Zmienianego. Opis przyjętych zasad rachunkowości wskazany w nocie 1 uwzględnia zapisy 
polityki rachunkowości zgodnie z Rozporządzeniem Zmieniającym.  



 



Wprowadzone  w/w Rozporządzeniem Zmieniającym najważniejsze zmiany dotyczyły następujących obszarów: 



 



1) Zmiany zasad i technik wyceny w wartości godziwej aktywów i zobowiązań funduszu: 



a. Odejście od stosowania skorygowanej ceny nabycia jako podstawowego sposobu wyceny instrumentów 
dłużnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Zmienianym do 30 czerwca 2021 r. Fundusz dokonywał wyceny dłużnych 
instrumentów finansowych, dla których nie występował aktywny rynek w skorygowanej cenie nabycia, 
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Od dnia 1 lipca 2021 r. dłużne instrumenty 
finansowe dla których nie jest możliwe ustalenie aktywnego rynku, co do zasady, są wyceniane według 
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, przy czym za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się 
w tym przypadku, (a) cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane 
wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (tzw. poziom 2 hierarchii wartości godziwej) albo 
w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt (a), (b) - wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny 
opartego o dane nieobserwowalne (tzw. poziom 3 hierarchii wartości godziwej).  



 



2) Zmiana dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych pojęć i definicji: 



 



a. Zmiana definicji wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Rozporządzenie Zmieniające wprowadziło 
daleko idącą zmianę w pojęciu wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, za która obecnie uznaje się (a) cenę 
z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej), (b) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt (a), 
cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne 
w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej), (c) w przypadku braku ceny, o której 
mowa w pkt (a) i pkt (b), wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne 
(poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



b. Zmiana definicji aktywnego rynku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 
2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych do 30 czerwca 2021 r. 
Fundusz przyjmował iż aktywny rynek to rynek spełniający łącznie następujące kryteria: (a) instrumenty będące 
przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, (b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy 
i sprzedawcy, (c) ceny są podawane do publicznej wiadomości. Zmiana Rozporządzenia przyniosła zupełnie 
nową definicję aktywnego rynku, za który obecnie uznaje się: rynek, na którym transakcje dotyczące danego 
składnika aktywów lub zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, 
aby dostarczać bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki 
giełdowe, rynki pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką 
częstotliwością i wolumenem. 



c. Wprowadzenie definicji wyceny za pomocą modelu. Rozporządzenie nie zawierało dotychczas definicji w 
powyższym zakresie, jednakże wprowadzenie do jego treści zmian w zakresie wiarygodnie oszacowanej wartości 
godziwej wymagało doprecyzowania także innych pojęć, w tym określenia wyceny za pomocą modelu za którą 
uznaje się: technikę wyceny pozwalająca wyznaczyć wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązań 
poprzez przeliczenie przyszłych kwot, w szczególności przepływów pieniężnych lub dochodów i wydatków, na 
jedną zdyskontowaną kwotę z uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka lub pozwalającą za pomocą innych 
powszechnie uznanych metod na oszacowanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, gdzie dane 
wejściowe do modelu są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni lub pośredni; w przypadku gdy dane 
obserwowalne na rynku nie są dostępne, dopuszcza się zastosowanie danych nieobserwowalnych, z tym że we 
wszystkich przypadkach fundusz wykorzystuje w maksymalnym stopniu dane obserwowalne i w minimalnym 
stopniu dane nieobserwowalne. 



d. Wprowadzenie definicji danych obserwowalnych oraz danych nieobserwowalnych. Konsekwencją 
przedstawionych wyżej zmian w zakresie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej oraz zastosowanie pojęcia 
wyceny za pomocą modelu, wymagało również uzupełnienia słownika pojęć o dwie dodatkowe, nieznana 
dotychczas Rozporządzeniu definicje: dane obserwowalne, za które przyjmuj się dane wejściowe do modelu 
odzwierciedlające założenia, które przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub 
zobowiązania, uwzględniające w sposób bezpośredni lub pośredni: (a) ceny podobnych aktywów lub zobowiązań 
pochodzących z aktywnego rynku, (b) ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących 
z rynku, który nie jest aktywny, (c) dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa w pkt (a) i pkt (b), 
które są obserwowalne w odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności: – stopy 
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procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych przedziałach, – zakładaną 
zmienność, – spread kredytowy, (d) dane wejściowe potwierdzone przez rynek. Natomiast danymi 
nieobserwowalnymi są: dane wejściowe do modelu opracowywane przy wykorzystaniu wszystkich wiarygodnych 
informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat założeń przyjmowanych przez uczestników rynku, 
które spełniają cel wyceny wartości godziwej. 



 



Powyższe skutki zmian Rozporządzenia Zmieniającego zostały uwzględnione na dzień sprawozdawczy 
w rachunku wyniku.  
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Nota nr 2 Należności Subfunduszu 



NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 
na dzień 



31-12-2021 
na dzień 



31-12-2020 



Należności 26 - 



Z tytułu zbytych lokat - - 



Z tytułu instrumentów pochodnych - - 



Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - 



Z tytułu dywidend - - 



Z tytułu odsetek - - 



Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - 



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



Pozostałe 26 - 



 



Nota nr 3 Zobowiązania Subfunduszu 



NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 
na dzień 



31-12-2021 
na dzień 



31-12-2020 



Zobowiązania 26 - 



Z tytułu nabytych aktywów - - 



Z tytułu transakcji repo/sell-buy back - - 



Z tytułu instrumentów pochodnych - - 



Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 26 - 



Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów 
inwestycyjnych 



- - 



Z tytułu wypłaty dochodów Funduszu/Subfunduszu - - 



Z tytułu wypłaty przychodów Funduszu/Subfunduszu - - 



Z tytułu wyemitowanych obligacji - - 



Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - - 



Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - - 



Z tytułu gwarancji lub poręczeń - - 



Z tytułu rezerw - - 



Pozostałe składniki zobowiązań - - 



 



Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH W PODZIALE NA BANKI 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



I. Banki / waluty - 70 - 4 



MBANK S.A. - 70 - 4 



PLN 70 70 4 4 



 



  
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



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



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



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



- 37 



 



4 



PLN 37 37 4 4 



 
 



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



okresu sprawozdawczego. 



 



Nota 4 III. Ekwiwalenty środków pieniężnych 



Nie dotyczy 
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Nota nr 5 Ryzyka 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Środki pieniężne i ekwiwalenty 70 4 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 130 11 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 12 



Suma: 200 27 



 



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



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-5 II. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPŁYWU 
ŚRODKÓW 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (*) 285 - 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (*) - - 



Zobowiązania (**) - - 



Suma: 285 - 



 
(**) Jako aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 
traktuje się zmiennokuponowe dłużne instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne na stopę procentową 
których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia. 



(***) Jako zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 
traktuje się instrumenty pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowy jest ujemna. 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



511 27 



Środki na rachunkach bankowych 70 4 



Należności 26 - 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 415 11 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 12 



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



445 27 



BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 246 12 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 246 12 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - 



SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 129 11 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 129 11 



MBANK S.A. 70 4 



Środki na rachunkach bankowych 70 4 



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



(*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/u danego emitenta 
w aktywach ogółem. 
 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



- - 











 



 



 



 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, BPS 2030 



 
22 



 



 



Nota nr 6 Instrumenty pochodne 



Nie dotyczy 



 



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



Nie dotyczy 



 



Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 



Nie dotyczy 



Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe 



    na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI 
BILANSU 



Waluta 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień bilansowy 



w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



I. Aktywa   - 747 - 40 



1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   - 70 - 4 



  PLN 70 70 4 4 



2) Należności   - 26 - - 



  PLN 26 26 - - 



3) Transakcje reverse repo/buy-sell back   - - - - 



4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku   - 651 - 24 



  PLN 651 651 24 24 



5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym 
rynku 



  - - - 12 



  PLN - - 12 12 



6) Pozostałe aktywa   - - - - 



II. Zobowiązania   - 26 - - 



  PLN 26 26 - - 



 



Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja 



  
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



NOTA-10 I. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY 
ZYSK (STRATA) Z TYTUŁU LOKAT 



Wartość 
zrealizowanego 



zysku  (straty) ze 
zbycia lokat w 



tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 



zysku  (straty) ze 
zbycia lokat w 



tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 6 -12 - 2 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - - - 



Suma: 6 -12 - 2 



 



Nota 10 II. Wypłacone dochody Subfunduszu 



Nie dotyczy 



 



Nota 10 III. Wypłacone przychody ze zbycia lokat Subfunduszu 



Nie dotyczy 



 



Nota nr 11 Koszty Subfunduszu 



Nie dotyczy 



Nota 11 I.  Koszty pokrywane przez Towarzystwo 



Nie dotyczy 



Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa 



NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH 
UCZESTNICTWA 



na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 na dzień 31-12-2019 



I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie 
lata obrotowe 



721 40 - 



II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek 
uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe 



113,73 108,88   
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VII. INFORMACJA DODATKOWA 



 
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu 



finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 



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



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



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



3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych 
finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 
 



a) Zbiorcza wartość aktywów i zobowiązań sklasyfikowanych na poszczególnych poziomach (poziom 



1, 2 lub 3) hierarchii wartości godziwej. W przypadku składników lokat, których wartość godziwa 



jest szacowana na poziomie 2 albo poziomie 3 hierarchii wartości godziwej, fundusz przedstawia 



informacje o łącznym udziale takich lokat w aktywach netto funduszu oraz o związanym z nimi 



ryzyku. 



  31-12-2021 



  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 2 i 3 Razem 



AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE W 
WARTOŚCI GODZIWE 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Procentowy 
udział w 



aktywach netto 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Aktywa 651 0 0 0,00% 651 



Akcje 187 - - - 187 



Warranty subskrypcyjne - - - - - 



Prawa do akcji - - - - - 



Prawa poboru - - - - - 



Kwity depozytowe - - - - - 



Listy zastawne - - - - - 



Dłużne papiery wartościowe 415 - - - 415 



Instrumenty pochodne - - - - - 



Udziały w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością 



- - - - - 



Jednostki uczestnictwa - - - - - 



Certyfikaty inwestycyjne - - - - - 



Tytuły uczestnictwa emitowane przez 
instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą 



49 - - - 49 



Wierzytelności - - - - - 



Udzielone pożyczki pieniężne - - - - - 



Weksle - - - - - 



Depozyty - - - - - 



Waluty - - - - - 



Nieruchomości - - - - - 



Statki morskie - - - - - 



Transakcje reverse repo/buy-sell back - - - - - 



Zobowiązania 0 0 0 0,00% 0 



Transakcje repo/sell-buy back - - - - - 



Instrumenty pochodne - - - - - 



 



Z instrumentami wycenianymi za pomocą modeli (2 i 3 poziom wyceny wg wartości godziwej) wyceny wiążą 



się poniższe ryzyka: 



 



1. Ryzyko płynności lokat: Ograniczona płynność może utrudnić szybką sprzedaż lub nabycie określonych 



kategorii lokat lub spowodować, że takie transakcje będą zrealizowane po cenach znacząco odbiegających od 



cen rynkowych, co może negatywnie wpływać na rentowność takich lokat. 



2. Ryzyko stóp procentowych - odwrotna zależność pomiędzy wartością instrumentów dłużnych a poziomem stóp 



procentowych. Oznacza to, że wzrost stóp procentowych może się przełożyć na spadek wartości lub cen takich 



instrumentów, co z kolei może mieć niekorzystny wpływ na wartość lokat.  



3. Ryzyko niewypłacalności emitentów: Ryzyko niewypłacalności emitentów, ponoszone przez Fundusz, jest 



zależne od ich wiarygodności kredytowej i jest związane z ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty wartości 



danych składników aktywów. Zmiany pozycji finansowej emitenta lub perspektyw jego rozwoju mogą 



skutkować spadkiem ceny wyemitowanych przez ten podmiot instrumentów, a tym samym pogorszeniem 



rentowności inwestycji w dany instrument. 
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4. Ryzyko modelu wyceny: model wyceny danego aktywa/zobowiązania stosowany przez Fundusz może 



okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu. 



 



b) kwoty wszelkich przeniesień między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii wartości godziwej, 



powody tych przeniesień i stosowane przez jednostkę zasady ustalania, kiedy przeniesienia między 



poziomami powinny nastąpić. Informacje o przeniesieniu na każdy poziom są ujawniane i 



omawiane oddzielnie od informacji o przeniesieniu z każdego poziomu: 



  od 01-01-2021 do 31-12-2021 



Aktywa przeniesione z poziomu 1 na poziom 2 
Wartość na dzień 
bilansowy w danej 
walucie 



Powód przeniesienia 



Dłużne papiery wartościowe 36 



Zaniknięcie aktywnego rynku dla danego 
instrumentu przy jednoczesnym występowaniu 
wiarygodnej ceny rynkowej z rynku nieaktywnego 
dla instrumentu wycenianego lub instrumentów 
porównywalnych 



 



 



  od 01-01-2021 do 31-12-2021 



Aktywa przeniesione z poziomu 2 na poziom 1 
Wartość na dzień 
bilansowy w danej 
walucie 



Powód przeniesienia 



Dłużne papiery wartościowe 130 
Pojawienie się aktywnego rynku dla danego 
aktywa wycenianego na poziomie 2 



 



c) W przypadku regularnych wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 2 i poziomie 3 



hierarchii wartości godziwej – opis techniki (technik) wyceny oraz dane wejściowe wykorzystane w 



wycenie wartości godziwej. Jeżeli nastąpiła zmiana techniki wyceny, w szczególności zastąpienie 



metody rynkowej metodą przychodów lub zastosowanie dodatkowej techniki wyceny, jednostka 



ujawnia zmianę i jej powody. W przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na 



poziomie 3 hierarchii wartości godziwej jednostka dostarcza informacje ilościowe na temat 



nieobserwowalnych danych wejściowych wykorzystanych w wycenie wartości godziwej. Jednostka 



nie musi tworzyć ilościowych informacji w celu spełnienia wymogu ujawniania informacji, jeżeli 



ilościowe nieobserwowalne dane wejściowe nie zostały opracowane przez jednostkę przy okazji 



wyceny wartości godziwej (np. kiedy jednostka wykorzystuje ceny z wcześniejszych transakcji lub 



informacje o cenach strony trzeciej bez korekty). Ujawniając informacje, jednostka nie może 



jednak pomijać ilościowych nieobserwowalnych danych wejściowych, które są istotne dla wyceny 



wartości godziwej i do których jednostka ma racjonalny dostęp: 



Nie dotyczy 



 



d) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej - uzgodnienie bilansu otwarcia i bilansu zamknięcia, przy czym należy oddzielnie ujawnić 



zmiany, które w trakcie przypisywanego okresu dotyczyły: 



i. łącznych zysków lub strat za okres ujęty w wyniku z operacji oraz pozycji wyniku z operacji, w 



których ujęto te zyski lub straty: 



Nie dotyczy 



ii. operacji kupna, sprzedaży, emisji i rozliczeń (każdy z tych rodzajów zmian ujawnia się  



oddzielnie): 



Nie dotyczy 



iii. kwot przeniesień na poziom lub z poziomu 3 hierarchii wartości godziwej, powodów tych 



przeniesień i stosowanych przez fundusz zasad ustalania, kiedy przeniesienie między 



poziomami powinno nastąpić. Informacje o przeniesieniu na poziom 3 są ujawniane i 



opisywane oddzielnie od informacji o przeniesieniu z poziomu 3: 



Nie dotyczy 



 



e) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej – kwotę łącznych zysków lub strat za okres, o którym mowa w pkt. 3d) lit. i), ujętą w 



wyniku z operacji, która jest przypisywana zmianie niezrealizowanych zysków lub strat 



związanych z tymi aktywami lub zobowiązaniami posiadanymi na koniec okresu sprawozdawczego 



oraz pozycję (pozycje) wyniku z operacji, w której ujęto niezrealizowane zyski lub straty: 



Nie dotyczy 



 



f) w przypadku regularnych i nieregularnych wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 



3 hierarchii wartości godziwej - opis procesu wyceny przeprowadzonego przez fundusz, w tym na 



przykład informacje, jak fundusz podejmuje decyzje w sprawie zasad i procedur wyceny oraz 



analizuje zmiany wycen wartości godziwej w kolejnych okresach: 
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Nie dotyczy 



 



g) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej w zakresie wszystkich takich wycen – opisową prezentację wrażliwości wyceny wartości 



godziwej na zmiany nieobserwowalnych danych wejściowych, jeżeli zmiana tych danych 



wejściowych dająca inną kwotę może prowadzić do wyraźnie wyższej lub niższej wyceny wartości 



godziwej. Jeżeli istnieją powiązania między tymi danymi wejściowymi a innymi 



nieobserwowalnymi danymi wejściowymi wykorzystywanymi w wycenie wartości godziwej, 



fundusz przedstawia również opis tych powiązań i sposobu, w jaki mogą wzmóc lub  



złagodzić wpływ zmian nieobserwowalnych danych wejściowych na wycenę wartości godziwej: 



 Nie dotyczy 



h) Ujawnienie informacji, w zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, w przypadku 



gdy zmiana jednego elementu lub większej ilości Nieobserwowalnych Danych Wejściowych 



przyjęta w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alternatywnych założeń istotnie 



zmieniłaby Wartość Godziwą, w sposób umożliwiający ujawnienie skutku takich zmian oraz 



sposobu obliczenia skutku zmian w celu odzwierciedlenie racjonalnie możliwego alternatywnego 



założenia - w przypadku wycen Wartości Godziwej sklasyfikowanych na Poziomie 3 Hierarchii 



Wartości Godziwej: 



 



Nie zidentyfikowano sytuacji, w której przyjęcie innych racjonalnych założeń w zakresie danych 



nieobserwowalnych istotnie wpłynęłoby na oszacowanie wartości godziwej. 



 
4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym 



skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji 
i rentowność Funduszu: 



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



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



b) Informacja o przypadkach zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub 
zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 



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



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



Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz. 
 



5. Informacja o kontynuacji działalności przez Fundusz 



Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istniały okoliczności wskazujące na zagrożenie 
możliwości kontynuowania działalności przez Fundusz. 
 



a) Informacje o ustanowionych zastawach rejestrowych. 
- Fundusz nie posiada ustanowionych zastawów rejestrowych.  



 
b) Informacje o certyfikatach inwestycyjnych nieopłaconych w całości ceny emisyjnej: 
- nie dotyczy 
 
c) Informacje o dokonywanych odpisach aktualizujących wartości aktywów funduszu: 
- W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisu aktualizującego 
aktywów. 



 
d) Informacje o aktywach funduszu, w odniesieniu do których minął termin płatności lub występują 



opóźnienia w regulowaniu odsetek lub innych zobowiązań umownych: 
- Fundusz nie posiada aktywów, w odniesieniu do których minął termin płatności. 
 
e) Informacje o przestrzeganiu ustawowych ograniczeń inwestycyjnych 
- Fundusz przestrzegał ustawowych ograniczeń inwestycyjnych. 



 



 
6. Inne informacje niż wskazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny 



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











 



 



 



 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, BPS 2030 



 
26 



 



 



Poziom zaszczepienia społeczeństw większości krajów o wysokim PKB per capita pod koniec roku 2021 
osiągnął wysokie poziomy, w granicach  70-90%. Jak pokazują statystyki zachorowań na covid-19, 
szczepionki nie chronią przez zarażeniem kolejnym, najnowszym wariantem wirusa - omicronem. W 
odpowiedzi na brak skuteczności szczepionek w zakresie zarażania, niektórzy lekarze zalecają ludziom 
kolejne dawki szczepień. Podejście do tematu obostrzeń znacznie spolaryzowało się w różnych krajach, 
przy czym przeważa tendencja powolnego odchodzenia od restrykcji. Rynki finansowe w coraz mniejszym 
stopniu reagują na nowe doniesienia nt. pandemii. Śmiertelność spowodowana wirusem spada, część 
krajów odwołuje pandemię np. Szwecja, Dania, czy Wielka Brytania. Może to mieć daleko idące implikacje 
dla popytu na usługi w pierwszym półroczu 2022 roku i jeszcze bardziej przyspieszyć presję inflacyjną w 
gospodarce. 
W dniu 24 lutego 2022 r. wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Pierwotnie zakładano, że do ataku może 
dojść, ale skala na jaką faktycznie rozpoczęto działania wojenne przerosła najczarniejsze scenariusze. 
Obawy o światowy kryzys gospodarczy związany z możliwością rozlania się konfliktu na sąsiednie kraje, a 
także możliwością uwikłania się w wojnę NATO spowodowały ucieczkę inwestorów od aktywów krajów 
Emerging Markets, szczególnie z regionu Europy środkowo-wschodniej. Głównym kierunkiem przypływu 
kapitału stały się bezpieczne przystanie w postaci dolara, obligacji amerykańskich i złota. Bardzo silnie 
zwyżkowały surowce. Konsekwencją ataku było nałożenie na Rosję sankcji gospodarczych. Na rublu i 
aktywach rosyjskich nastąpił krach. Fundusze zarządzane przez BPS TFI nie były zaangażowane w żadne 
instrumenty z rynku rosyjskiego. Po okresie największej paniki, miesiąc od rozpoczęcia agresji, rynki 
finansowe powracają do względnego spokoju. Spada zmienność i powraca płynność. Sytuacja na rynkach 
będzie w dużej mierze zależała od tego jak długo będzie trwała wojna, czy strony dojdą do porozumienia, 
czy też konflikt będzie się przeciągał na kolejne miesiące. 



 



Pozostałe informacje wymagane przepisami prawa 



 



1. Informacje, o których mowa w art. 222b Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 



zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm.) 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia okresowo informacje o: 



a) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich 



niepłynnością, 



b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, 



c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot nim 



zarządzający 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia regularnie 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, 



b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Informacje ujawniane okresowo: 



Informacje o udziale procentowym aktywów AFI, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w 



związku z ich niepłynnością: 



Subfundusz nie posiada aktywów będących przedmiotem specjalnych ustaleń związanych z ich 



niepłynnością. 



Informacje o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością 



Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością zapewniają spójność profilu zarządzania 



płynnością z polityką umarzania tytułów uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie było dokonywanych 



zmian w regulacjach zarządzania płynnością. 



Informacje o aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez TFI 



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie 











 



 



 



 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, BPS 2030 



 
27 



 



 



W Towarzystwie funkcjonuje wdrożony system zarządzania ryzykiem, w ramach którego wyodrębniono 



jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem. Za opracowanie systemu zarządzania ryzykiem, jego 



wdrożenie oraz właściwe funkcjonowanie odpowiada Zarząd Towarzystwa. System zarządzania ryzykiem 



został wdrożony z uwzględnieniem skali i zakresu działalności Towarzystwa.  



Zarządzanie ryzykiem odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, Statutu Funduszu, 



procedur i regulaminów wewnętrznych oraz przyjętego w Towarzystwie systemu limitów wewnętrznych. 



System limitów wewnętrznych określa limity na poszczególne rodzaje ryzyka związane z polityką i strategią 



inwestycyjną Subfunduszu. Limity wewnętrzne określane są dodatkowo względem ograniczeń 



przewidzianych w przepisach prawa oraz Statucie Funduszu.  



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie podlega corocznej ocenie biegłego rewidenta.  



Aktualny profil ryzyka Subfunduszu:  



Subfundusz BPS 2030 



SRRI 3 



SRRI – Syntetyczny wskaźnik ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa Funduszu 



na podstawie danych historycznych. Wskaźnik określany jest w 7 stopniowej skali, gdzie poziom ryzyka 



związany z Funduszem wzrasta wraz z wartością wskaźnika od 1 do 7.  



Ryzyka istotne dla Subfunduszu nie objęte wskaźnikiem SRRI: 



 ryzyko kredytowe, 



 ryzyko płynności, 



 ryzyko kontrahenta, 



 ryzyko operacyjne, 



 ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, 



 ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne, 



 ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej, 



 ryzyko wyceny, 



 ryzyko koncentracji. 



Aktualne informacje o rodzaju ryzyk, które są istotne dla Subfunduszu oraz ich definicje zawarte są  



w dokumencie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. 



W ramach przyjętych limitów wewnętrznych dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 



oraz na podstawie obowiązujących przepisów ustawy i Statutu, Subfundusz posiada określone limity na 



ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe i koncentracji, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne, ryzyko kontrahenta 



oraz ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej. 



Na dzień 31.12.2021 r. Subfundusz naruszał następujące limity inwestycyjne:  



Ryzyko koncentracji: 



Lp. Źródło limitu Opis limitu 
Wartość 



limitu 



Wartość 



na dzień 



bilansowy 



1 Wewnętrzny 
Udziałowa część portfela 



Subfunduszu 



<27;48> 



%WAN 
26,02% 



Opis okoliczności wystąpienia naruszeń przyjętych dla Subfunduszu limitów 



Naruszenie ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w powyższej tabeli wynika z niskiego poziomu aktywów, 



co ogranicza możliwość efektywnej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego z zachowaniem interesu 



uczestników Subfunduszu. 
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Podjęte przez Towarzystwo działania naprawcze związane z występującym naruszeniem przyjętych dla 



Subfunduszu limitów 



Towarzystwo prognozuje, że wraz ze wzrostem aktywów Subfunduszu na skutek kolejnych wpłat uczestników 



zwiększą się realne możliwości (z uwzględnieniem relacji kosztów transakcyjnych do wartości pozycji w 



transakcji) dywersyfikacji a w konsekwencji nastąpi dostosowanie przekroczeń limitów inwestycyjnych. 



Towarzystwo nie posiada informacji o zdarzeniach, które w sposób prawdopodobny mogą wpłynąć na 



przekroczenie określonych dla Subfunduszu limitów ryzyka.  



Informacje ujawniane regularnie: 



Informacje o 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 ramach obowiązującego systemu limitów wewnętrznych przyjęto następujący limit dźwigni finansowej AFI 



wyliczonej z wykorzystywaniem metody zaangażowania: 



Subfundusz BPS 2030 



Limit dźwigni 



finansowej 



(%WAN) 



130 



W okresie sprawozdawczym poziom limitu nie uległ zmianie. 



Prawo do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 



porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W okresie bilansowym nie wystąpiły zmiany w zakresie prawa do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub 



gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI. Subfundusz w okresie 



bilansowym nie wykorzystywał ponownie zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia 



dotyczącego dźwigni finansowej AFI.  



Informacje o łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Na dzień bilansowy dźwignia finansowa AFI, wyliczona z wykorzystywaniem metody zaangażowania, 



wynosiła: 



 



Dźwignia finansowa AFI (% WAN) 



 



Limit  
Na dzień 



31.12.2021 r. 



Minimalna  



w okresie 



sprawozdawczym 



Przeciętna  



w okresie 



sprawozdawczym 



Maksymalna  



w okresie 



sprawozdawczym 



130 100,0 100,0 100,0 100,0 



 



2. Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 



(UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z 



użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 



648/2012 (dalej: „Rozporządzenie 2015/2365”) 



Subfundusz we wskazanym okresie nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 



wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 11) Rozporządzenia 2015/2365, tj.: 
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a) udzielania pożyczek papierów wartościowych lub towarów lub zaciągania pożyczek papierów 



wartościowych lub towarów, 



b) transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż (buy-sell back) lub transakcji zwrotnych sprzedaż-kupno (sell-buy 



back), 



c) transakcji odkupu, 



d) transakcji z obowiązkiem uzupełnienia  zabezpieczenia kredytowego, oraz  



swapów przychodu całkowitego w rozumieniu art. 3 pkt 18) Rozporządzenia 2015/2365. 
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Sprawozdanie   



niezależnego  



biegłego rewidenta z badania  



rocznego jednostkowego  



sprawozdania finansowego 



Dla Akcjonariuszy BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 



Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego  



 



Opinia 



 



Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu BPS 2035 



(Subfundusz), subfunduszu wydzielonego w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, którego organem jest BPS 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 8, na które 



składa się zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, bilans sporządzony na ten dzień, 



rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy zakończony w tym dniu oraz 



noty objaśniające i informacja dodatkowa. 



Naszym zdaniem, załączone roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe: 



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



2021 roku oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z przepisami 



ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 217, z 



późniejszymi zmianami) (Ustawa o rachunkowości) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,  



• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 



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



statutu Funduszu. 
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Podstawa opinii 



Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z: 



 



• ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 



publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1415, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o 



biegłych rewidentach) oraz, 



• Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania (KSB) 



uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, z 



późniejszymi zmianami. 



 



Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.  



Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych 



(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla 



Księgowych (Kodeks IESBA) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 



25 marca 2019 roku jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, 



które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Ponadto wypełniliśmy nasze inne 



obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.  



 



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



naszej opinii. 



 



 



Odpowiedzialność Zarządu i Komitetu Audytu Towarzystwa za roczne jednostkowe sprawozdanie 



finansowe 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 



rachunkowych, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu, 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, przyjętymi zasadami (polityką) 



rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem Funduszu. Zarząd 



Towarzystwa jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia 



rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 



spowodowanego oszustwem lub błędem. 



Sporządzając roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę 



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



związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuowania działalności, z wyjątkiem 



sytuacji kiedy Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać 



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



Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby roczne 



jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o 



rachunkowości. Komitet Audytu Towarzystwa monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz 



skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w 



tym w zakresie sprawozdawczości finansowej. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego 



Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe jako 



całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie 
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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 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego. 



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



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



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



• identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury 



badania odpowiadające na te ryzyka i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i 



odpowiednie, aby stanowić podstawę naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia 



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



związane ze zmową, fałszerstwem, celowymi pominięciami, wprowadzeniem w błąd lub obejściem 



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;  



• oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalność 



szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 



• oceniamy odpowiedniość przyjęcia przez Zarząd Towarzystwa założenia kontynuacji działalności oraz, 



na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami 



lub warunkami, które mogą podawać w znaczącą wątpliwość zdolność Subfunduszu do kontynuacji 



działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas 



zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na związane z tym ujawnienia w 



sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, zmodyfikowanie naszej opinii. 



Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego 



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



Subfundusz nie będzie kontynuować działalności; 



• oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia 



będące jego podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 



 



Przekazujemy Komitetowi Audytu Towarzystwa informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie 



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



kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 



 



Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji  



Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności Subfunduszu z regulacjami 



ostrożnościowymi określonymi w odrębnych przepisach. 



Celem badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie było wyrażenie opinii na temat przestrzegania 



przez Subfundusz regulacji ostrożnościowych, zatem nie wyrażamy opinii na ten temat. W ramach badania 



rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu przeprowadziliśmy procedury, których 



celem była identyfikacja naruszenia przez Subfundusz regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych 



przepisach, które mogłoby mieć istotny wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe.  











 
 



 
 



  



© Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone  4 
 



W wyniku przeprowadzonego badania załączonego rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 



informujemy, że nie stwierdziliśmy przypadków naruszenia przez Subfundusz w okresie od 1 stycznia 2021 



roku do 31 grudnia 2021 roku obowiązujących go regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych 



przepisach, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. 



 



 



Paweł Zaczyński 
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I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU 



 



Nazwa Subfunduszu 



BPS 2035 (dalej jako „Subfundusz”) jest subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu BPS Emerytura PPK 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej jako „Fundusz”). 



Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 



- BPS 2025 utworzony 04 czerwca 2019,  



- BPS 2030 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2035 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2040 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2045 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2050 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2055 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2060 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2065 utworzony 14 kwietnia 2021. 



Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1652. 



Fundusz został zarejestrowany w dniu 04 czerwca 2019 roku na podstawie Ustawy o PPK po spełnianiu 
wymagań :  



- nadania Funduszowi Statutu przez Towarzystwo; 



- zawarcia przez Towarzystwo z Depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu 
inwestycyjnego; 



- wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 



Fundusz i Subfundusz zostały utworzone na czas nieokreślony. Subfundusz ma jedną kategorię jednostek 
uczestnictwa. 



 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 



Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, jest zarządzany przez BPS Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej „Towarzystwem”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 81. 
Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego  



przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000303993. 



 



Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 



Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Grant Thornton Polska sp. z o. o. sp. k. z 
siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań.  



 



Cel inwestycyjny Subfunduszu 



1. Celem inwestycyjnym BPS 2035 jest wzrost wartości Aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat. 



2. Zdefiniowana Data Subfunduszu to 2035 rok. Fundusz osiągnie Zdefiniowaną Datę w pierwszym Dniu 
Wyceny w 2035 roku. 



3. Subfundusz jest dedykowany dla Uczestników, którzy urodzili się w latach 1973-1977. 



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



Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu, przy uwzględnieniu ograniczeń inwestycyjnych w następujące kategorie 
lokat:  



1. Instrumenty Rynku Pieniężnego,  



2. dłużne papiery wartościowe,  



3. listy zastawne,  



4. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne  



5. depozyty w bankach krajowych i zagranicznych,  



6. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą,  



- pod warunkiem że są zbywalne, z zastrzeżeniem, iż warunek zbywalności nie dotyczy depozytów bankowych 
oraz jednostek uczestnictwa. 



 



Ograniczenia inwestycyjne 



1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu jest prowadzona z uwzględnieniem konieczności ograniczenia poziomu 
ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK w taki sposób, iż udziały Części Udziałowej i 
Części Dłużnej w wartości Aktywów Subfunduszu będą uwzględniały konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa lokat wraz ze zbliżaniem się do Zdefiniowanej Daty. W szczególności będą one kształtowały 
się następująco: 



1)   począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnął swoją Zdefiniowaną Datę, o której mowa w art. 51 
ust. 3 Statutu, udział Części Udziałowej nie może być większy niż 15%, a udział Części Dłużnej nie 
może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu.  



2)   w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt. 1) udział Części Udziałowej nie może być 
mniejszy niż 10% oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części 
Dłużnej nie może być mniejszy, niż 70% oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów 
Subfunduszu, przy tym w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej będzie stopniowo 
zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 



3)   począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt. 2) udział 
Części Udziałowej nie może być mniejszy, niż 25% oraz nie może być większy niż 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz nie większy, niż 
75% wartości Aktywów Subfunduszu; 



4)   począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt. 3) udział 
Części Udziałowej nie może być mniejszy, niż 40% oraz nie może być większy niż 70% wartości 
Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz nie większy, niż 
60% wartości Aktywów Subfunduszu; 



2. Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 



1)    nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 



- papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 
Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny 
państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny 
albo przez organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub 
gwarantowane przez te organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym 
nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 



- depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach 
kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te 
instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach; 



2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym 
nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają 
ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w 
swoich operacjach. 
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3. Subfundusz, w ramach Części Udziałowej portfela może lokować: 



1) nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych wchodzące w skład indeksu WIG20 lub Instrumenty Pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20; 



2) nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub Instrumenty 
Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40; 



3) nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w 
Warszawie inne niż wymienione w pkt 1) i 2) oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych 
spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 
instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty 
publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych 
S.A. w Warszawie, 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 wartościowych; 



4) nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD 
innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te 
instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów.  



4. Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu oraz udziału 
poszczególnych kategorii lokat 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 funduszu zdefiniowanej daty, na podstawie ostatnio 
dostępnych funduszowi zdefiniowanej daty danych, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu 
Instrumentów Pochodnych. 



 



Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania 
finansowego 



1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień  31 grudnia 2021 roku, za okres 
od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, przy założeniu kontynuowania działalności 
Funduszu oraz Subfunduszu w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności Funduszu oraz Subfunduszu. 



2. Ze względu na charakter i istotność pozycji informacje zawarte w jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym wykazane zostały, o ile nie zaznaczono inaczej, w pełnych tysiącach złotych. 
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II. ZESTAWNIENIE LOKAT 



TABELA GŁÓWNA 



 



  31-12-2021 31-12-2020 



TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Akcje 298 306 32,95% 20 22 32,84% 



Warranty subskrypcyjne - - - - - - 



Prawa do akcji - - - - - - 



Prawa poboru - - - - - - 



Kwity depozytowe - - - - - - 



Listy zastawne - - - - - - 



Dłużne papiery wartościowe 447 432 46,41% 27 28 41,79% 



Instrumenty pochodne - - - - - - 



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



Jednostki uczestnictwa - - - - - - 



Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 



Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 



66 75 8,06% 7 7 10,45% 



Wierzytelności - - - - - - 



Udzielone pożyczki pieniężne - - - - - - 



Weksle - - - - - - 



Depozyty - - - - - - 



Waluty - - - - - - 



Nieruchomości - - - - - - 



Statki morskie - - - - - - 



Inne - - - - - - 



Suma: 811 813 87,42% 54 57 85,07% 



 



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



 



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



sprawozdania finansowego. 
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



 



TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY     21 994   298 306 32,95% 



CCC S.A. (PLCCC0000016) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



20 POLSKA 2 2 0,21% 



GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W 
WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



254 POLSKA 11 10 1,07% 



JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. 
(PLJSW0000015) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



235 POLSKA 7 8 0,86% 



KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



26 LUKSEMBURG 1 1 0,21% 



GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



6 POLSKA 3 4 0,43% 



KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



281 POLSKA 44 39 4,19% 



GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



159 POLSKA 8 10 1,07% 



BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 
(PLPEKAO00016) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



130 POLSKA 11 16 1,72% 



PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. 
(PLPGER000010) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



830 POLSKA 6 7 0,75% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



4 474 POLSKA 28 28 3,01% 



POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 
(PLPKN0000018) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



28 POLSKA 2 2 0,21% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



219 POLSKA 6 10 1,07% 



CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



131 POLSKA 4 5 0,54% 



POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 
(PLPZU0000011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



998 POLSKA 35 35 3,76% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



215 POLSKA 18 19 2,04% 



ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



1 588 POLSKA 12 13 1,40% 



TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 
(PLTAURN00011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



615 POLSKA 2 2 0,21% 



RANK PROGRESS S.A. (PLRNKPR00014) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



9 376 POLSKA 21 22 2,36% 



ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



98 POLSKA 2 5 0,54% 



COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



13 POLSKA 3 2 0,21% 



WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. 
(PLWRTPL00027) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



23 POLSKA 2 3 0,32% 



X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA 
(PLXTRDM00011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



1 141 POLSKA 20 19 2,04% 



DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



13 POLSKA 3 5 0,54% 



MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 
(HU0000153937) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



BUDAPEST STOCK 
EXCHANGE 



593 WĘGRY 19 19 2,04% 



ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME 
(LU2237380790) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



513 LUKSEMBURG 27 20 2,15% 



HUUUGE INC. (US44853H1086) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



15 
STANY 



ZJEDNOCZONE 
1 - - 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY     -   - - - 



NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU     -   - - - 



Suma:     21 994   298 306 32,95% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent 
Kraj 



siedziby 
emitenta 



Termin 
wykupu 



Warunki 
oprocentowania 



Wartość 
nominalna 



Liczba 



Wartość 
według 



ceny 
nabycia w 



tys. 



Wartość 
według 



wyceny na 
dzień 



bilansowy 
w tys. 



Procentowy 
udział w 



aktywach 
ogółem 



O terminie wykupu do 1 roku               - - - - 



Obligacje               - - - - 



Bony skarbowe               - - - - 



Bony pieniężne                - - - - 



Inne               - - - - 



O terminie wykupu powyżej 1 
roku 



              452 447 432 46,41% 



Obligacje               452 447 432 46,41% 



AKTYWNY RYNEK 
NIEREGULOWANY 



              47 48 47 5,05% 



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



AKTYWNY RYNEK 
NIEREGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
ALTERNATYWNY 
SYSTEM OBROTU 



BANK POLSKA KASA 
OPIEKI S.A. 



POLSKA 29-10-2027 
2,4600% 
(ZMIENNY 
KUPON) 



1 000 47 48 47 5,05% 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



              405 399 385 41,36% 



WZ0528 (PL0000110383) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-05-2028 
2,0200% 
(ZMIENNY 
KUPON) 



1 000 53 53 52 5,59% 



PS1024 (PL0000111720) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-10-2024 
2,2500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 33 35 32 3,44% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0427 
(PL0000500260) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 27-04-2027 
1,8750% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 18 19 16 1,72% 



PS0425 (PL0000112728) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-04-2025 
0,7500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 13 13 12 1,29% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0630 
(PL0000500278) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 05-06-2030 
2,1250% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 70 61 60 6,44% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0725 
(PL0000500286) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 03-07-2025 
1,2500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 14 14 13 1,40% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0631 
(PL0000500328) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 12-06-2031 
2,9700% 
(ZMIENNY 
KUPON) 



1 000 180 178 176 18,90% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent 
Kraj 



siedziby 
emitenta 



Termin 
wykupu 



Warunki 
oprocentowania 



Wartość 
nominalna 



Liczba 



Wartość 
według 



ceny 
nabycia w 



tys. 



Wartość 
według 



wyceny na 
dzień 



bilansowy 
w tys. 



Procentowy 
udział w 



aktywach 
ogółem 



DS1023 (PL0000107264) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-10-2023 
4,0000% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 24 26 24 2,58% 



Bony skarbowe               - - - - 



Bony pieniężne                - - - - 



Inne               - - - - 



Suma:               452 447 432 46,41% 



 
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 



TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE 
PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO 



INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA 
GRANICĄ 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta 
Kraj siedziby 



emitenta 
Liczba 



Wartość według 
ceny nabycia w 



tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział 
w aktywach 



ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY         234,000 66 75 8,06% 



- LYXOR DAX (DR) UCITS ETF, O-End- F, 
ETF (LU0252633754) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



BORSA ITALIANA - FRANCJA 58,000 37 40 4,30% 



- LYX ETF S&P 500, ETP, ETF 
(LU0496786574) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



EURONEXT PARIS - LUKSEMBURG 176,000 29 35 3,76% 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY         - - - - 



NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU         - - - - 



Suma:         234,000 66 75 8,06% 
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TABELE DODATKOWE 



TABELA DODATKOWA 
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT 



Rodzaj Łączna liczba 
Wartość według ceny 



nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa     272 265 28,46% 



  
Dłużne papiery 
wartościowe 



282 272 265 28,46% 



Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP     - - - 



Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego     - - - 



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



    - - - 



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



    - - - 



Suma:   282 272 265 28,46% 



 
TABELA DODATKOWA 



GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY 
Wartość według wyceny na dzień 



bilansowy w tys. 
Procentowy udział w aktywach 



ogółem 



GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 103 11,07% 



Suma: 103 11,07% 



 



Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 



Nie dotyczy 
 
Instrumenty rynku pieniężnego 



Nie dotyczy 
 
Papiery wartościowe emitowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest rzeczpospolita polska lub przynajmniej jedno z państw 
należących do OECD 



Nie dotyczy 
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III. BILANS 



BILANS 
na dzień 



31-12-2021 
na dzień 



31-12-2020 



I. Aktywa 930 67 



1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 89 10 



2. Należności 28 - 



3. Transakcje reverse repo/buy-sell back - - 



4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 813 42 



5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 15 



6. Pozostałe aktywa - - 



II. Zobowiązania 28 1 



III. Aktywa netto (I - II) 902 66 



IV. Kapitał Funduszu/Subfunduszu 885 63 



1. Kapitał wpłacony 896 63 



2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -11 - 



V. Dochody zatrzymane 17 0 



1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 7 0 



2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 0 



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0 3 



VII. Kapitał Funduszu/Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 902 66 



      



Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 7 327,8054 587,8808 



Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 123,07 112,04 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, 
które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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IV. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



I. Przychody z lokat 8 - 



Dywidendy i inne udziały w zyskach 4 - 



Przychody odsetkowe 4 - 



Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - 



Dodatnie saldo różnic kursowych - - 



Pozostałe - - 



II. Koszty Funduszu/Subfunduszu 1 - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 



- stała część wynagrodzenia - - 



- zmienna część wynagrodzenia - - 



Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 



Opłaty dla Depozytariusza 1 - 



Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu/Subfunduszu - - 



Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - 



Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości - - 



Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami Funduszu/Subfunduszu - - 



Opłaty za usługi prawne - - 



Opłaty za usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - 



Koszty odsetkowe - - 



Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 



Ujemne saldo różnic kursowych - - 



Pozostałe - - 



III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo - - 



IV. Koszty Funduszu/Subfunduszu netto (II-III) 1 - 



V. Przychody z lokat netto (I-IV) 7 - 



VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 7 3 



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 - 



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



- z tytułu różnic kursowych - - 



VII. Wynik z operacji (V+-VI) 14 3 



VIII. Podatek dochodowy - - 



Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa 1,91 - 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na 
jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz 



informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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V. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



I. Zmiana wartości aktywów netto 



1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 



66 - 



2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 14 3 



a) przychody z lokat netto 7 - 



b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 - 



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



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 14 3 



4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Funduszu/Subfunduszu (razem): - - 



a) z przychodów z lokat netto - - 



b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - 



c) z przychodów ze zbycia lokat - - 



5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 822 63 



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



833 63 



b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu 
odkupionych jednostek uczestnictwa) 



-11 - 



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 836 66 



7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 902 66 



8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym (*) 444 19 



II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 



1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 6 825,7592  587,8808  



Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 85,8347  - 



Saldo zmian 6 739,9246  587,8808  



2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa od początku działalności Funduszu/Subfunduszu 



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 7 413,6400  587,8808  



Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 85,8347  0,0000  



Saldo zmian 7 327,8054  587,8808  



3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 7 327,8054    - 



III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 



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



112,04 - 



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



123,07 112,04 



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



9,84%   



4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 
sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



111,91 29-01-2021 100,00 17-01-2020 



5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w 
okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



128,28 18-10-2021 112,33 29-12-2020 



6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny 
w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



123,07 31-12-2021 112,04 31-12-2020 



IV. Procentowy udział kosztów Funduszu/Subfunduszu w średniej 
wartości aktywów netto, w tym: 



0,23% - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 



Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 



Opłaty dla Depozytariusza 0,23% - 



Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 
Funduszu/Subfunduszu 



- - 



Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości - - 



Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami 
Funduszu/Subfunduszu 



- - 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejsze zestawienie zmian należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 



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



Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem jednostek uczestnictwa i wartości aktywów 
netto na jednostkę uczestnictwa 



 



Nota nr 1 Polityka rachunkowości Subfunduszu 



Opis przyjętych zasad rachunkowości: 



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



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



3. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest dzień wydania 
lub wykupienia jednostek. 



4. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym dniu wyceny 
nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami 
lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z pkt. 3. 



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



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



7. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki lokat mają przypisaną cenę nabycia 
wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną 
o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne. 



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



9. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą 
na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku 
instrumentów wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia – najwyższej bieżącej wartości 
księgowej (nie dotyczy papierów wartościowych nabytych z udzielonym przez drugą stronę przyrzeczeniem 
odkupu). W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji, uznaje się, iż wygaśnięciu 
podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto. Zysk lub 
stratę ze zbycia walut obcych wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”. 



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



11. Przysługujące zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy prawo poboru akcji notowanych na 
rynku aktywnym ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji 
wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nie uwzględniający wartości tego prawa. Niewykonane prawo poboru 
akcji uznaje się za zbyte według wartości równej zero w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 



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



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



14. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji, nie powodującą zmiany wysokości kapitału akcyjnego emitenta, 
ujmuje się w ewidencji analitycznej, w której dokonuje się zmiany liczby posiadanych akcji oraz jednostkowej 
ceny nabycia. 



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



16. Nabycie lub zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie 
zawarcia umowy. Składniki lokat nabyte lub zbyte przez Subfundusz po godzinie 23:00 w dniu wyceny oraz 
składniki lokat, dla których na godzinę 23:00 Subfundusz nie otrzymał potwierdzenia zawarcia transakcji 
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ujmowane są w najbliższej dacie wyceny aktywów Subfunduszu i ustalenia jego zobowiązań, w której jest to 
możliwe. 



17. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po 
przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień 
ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu. Jeżeli operacje dotyczące Subfunduszu są 
wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ustala kursu – ich wartość należy określić w 
relacji do wskazanej przez Subfundusz waluty, dla której ustalany jest średni kurs przez Narodowy Bank 
Polski. 



18. Przychody z lokat obejmują w szczególności: dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną 
środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, dywidendy i inne udziały w zyskach, 
przychody odsetkowe oraz przychody związane z posiadaniem nieruchomości. 



19. Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności: ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku 
z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. Koszty odsetkowe (w tym 
efekt amortyzacji premii, składający się na wycenę aktywów nienotowanych na aktywnym rynku metodą 
skorygowanej ceny nabycia z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej w przypadku terminu 
zapadalności nie dłuższego niż 92 dni) oraz koszty związane z posiadaniem nieruchomości. 



20. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza 
się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentu je 
odpowiednio jako składnik lokat notowanych lub nienotowanych na aktywnym rynku. Przychody odsetkowe 
od lokat bankowych wycenia się począwszy od dnia zawarcia umowy za pomocą modelu wyceny, a 
w przypadku terminu zapadalności nie dłuższego niż 92 dni dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej 
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 



21. W przypadku kosztów Subfunduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu kosztów 
zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę. Preliminarz kosztów zawiera pozycje w wysokości uzasadnionej, 
ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do częstotliwości ustalania wartości aktywów netto 
w dniach wyceny. 



22. Przychody odsetkowe osiągane z tytułu udzielonych przez fundusz pożyczek pieniężnych oraz koszty 
związane z ich udzieleniem rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



Stosowane najważniejsze zasady wyceny  



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



2.  Jako moment wyceny Subfundusz przyjął godzinę 23:00 czasu polskiego, o której pobierane są ostatnie 
dostępne kursy, pozwalające na oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz lokat w danym 
dniu wyceny. 



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



4. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się: 



4.1. Cenę z rynku aktywnego (poziom 1 hierarchii wartości godziwej); 



4.2. Cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są 



obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej); 



4.3. Wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o nieobserwowalne dane wejściowe do 



modelu (poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



5. Za rynek aktywny uznaje się rynek na którym transakcje dotyczące danego składnika aktywów lub 



zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczyć 



bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki giełdowe, rynki 



pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką częstotliwością 



i wolumenem. 



6. W celu określenia czy dany rynek jest aktywnym rynkiem dla składnika lokat, przeprowadza się badanie 



aktywności danego rynku, z uwzględnieniem następujących komponentów: wolumen obrotu oraz 



częstotliwość obrotu.  



7. W przypadku, gdy składnik lokat Subfunduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, 



wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Rynkiem głównym dla danego składnika lokat jest 
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ten rynek na którym wolumen obrotu z miesiąca poprzedzającego miesiąc dla którego wyznaczana jest 



aktywność rynkowa był największy. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru rynku w oparciu o 



wolumen obrotu, w szczególności w przypadku jeśli wolumen obrotu na dwóch lub większej ilości rynków 



aktywnych jest taki sam dla danego składnika lokat bądź w przypadku braku obrotu na aktywnych rynkach na 



danych papierach wartościowych w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego, wyboru rynku głównego 



dokonuje się w oparciu kolejno o: liczbę zawartych transakcji na danym składniku lokat w okresie ostatniego 



miesiąca kalendarzowego; liczbę danych akcji wprowadzonych do obrotu na danym aktywnym rynku, o ile 



takie informacje dostępne są w serwisach typu Bloomberg; kolejność wprowadzenia danego papieru 



wartościowego do obrotu na poszczególnych rynkach, o ile takie informacje dostępne są w serwisach typu 



Bloomberg; możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku.  



8. Rynkiem głównym dla polskich papierów dłużnych skarbowych niewyemitowanych poza granicami RP 



dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland jest Treasury BondSpot Poland. 



9. Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej) 



wyznacza się według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu z aktywnego rynku, 



z zastrzeżeniem, że jeżeli na aktywnym rynku organizowana jest sesja fixingowa, to do wyceny składnika 



lokat korzysta się z kursu fixingowego, 



10. Wartość godziwą składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się za pomocą modelu 



wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni 



(poziom 2 hierarchii wartości godziwej) lub za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne 



(poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



11. Wycena za pomocą modelu wyceny, o którym mowa powyżej, oznacza technikę wyceny pozwalającą 



wyznaczyć wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązań poprzez przeliczenie przyszłych kwot, 



w szczególności przepływów pieniężnych lub dochodów i wydatków, na jedną zdyskontowaną kwotę 



z uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka lub pozwalającą za pomocą innych powszechnie uznanych 



metod na oszacowanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, gdzie dane wejściowe do modelu są 



obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni lub pośredni; w przypadku gdy dane obserwowalne na rynku 



nie są dostępne, dopuszcza się zastosowanie danych nieobserwowalnych, z tym że we wszystkich 



przypadkach Subfundusz wykorzystuje w maksymalnym stopniu dane obserwowalne i w minimalnym stopniu 



dane nieobserwowalne. 



12. Za dane obserwowalne, o których mowa powyżej uznaje się dane wejściowe do modelu odzwierciedlające 



założenia, które przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub zobowiązania, 



uwzględniające w sposób bezpośredni lub pośredni: 



12.1. ceny podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z aktywnego rynku, 



12.2. ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z rynku, który nie jest 



aktywny, 



12.3. dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa powyżej, które są obserwowalne w 



odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności: 



12.3.1. stopy procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych 



przedziałach, 



12.3.2. zakładaną zmienność, 



12.3.3. spread kredytowy. 



12.4. dane wejściowe potwierdzone przez rynek. 



13. Za dane nieobserwowalne, o których mowa powyżej uznaje się dane wejściowe do modelu opracowywane 



przy wykorzystaniu wszystkich wiarygodnych informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat 



założeń przyjmowanych przez uczestników rynku, które spełniają cel wyceny wartości godziwej. 



14. Modele wyceny, o których mowa powyżej: 



14.1. będą stosowane w sposób ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu 



finansowym Funduszu przez dwa kolejne lata, 



14.2. stosuje się spójnie w odniesieniu do wszystkich aktywów w ramach wszystkich funduszy zarządzanych 



przez Towarzystwo, uwzględniając strategie inwestycyjne i rodzaje aktywów posiadanych przez 



fundusze oraz, w stosownych przypadkach, istnienie różnych zewnętrznych podmiotów wyceniających, 



14.3. podlegają okresowemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz do roku, 



14.4. podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. 



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



16. Transakcje repo/sell-buy back, zaciągnięte kredyty i pożyczki środków pieniężnych oraz dłużne instrumenty 



finansowe wyemitowane przez Subfundusz wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach przy 



zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



17. Transakcje reverse repo/buy-sell back i depozyty bankowe wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach 



za pomocą modelu wyceny, a w przypadku transakcji o terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni 



dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 



stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów. 



18. Zobowiązania Subunduszu z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych wycenia się według zasad 
przyjętych dla tych papierów wartościowych. 



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



 



Wartości szacunkowe 



Sporządzanie sprawozdania finansowego dokonywane jest w oparciu o nadrzędną zasadę wyceny składników 
lokat, tj. według wartości godziwej, co wymaga od kierownictwa dokonania ocen, estymacji i przyjęcia założeń, 
których wybór może wpływać na stosowane zasady rachunkowości jak również na formę prezentowanych 
wartości aktywów i pasywów oraz kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane są w oparciu o dostępne 
dane historyczne, jak również dane możliwe do zaobserwowania na rynku kapitałowym oraz szereg innych 
czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach.  Powyższe dane stanowią podstawę do 
oszacowania wartości danej kategorii aktywów i zobowiązań. 



Dokonywany jest okresowy przegląd szacunków i założeń stanowiących ich podstawę. Korekty w szacunkach są 
rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku, w przypadku gdy korekta dotyczy tylko tego 
okresu, bądź w okresie, w którym dokonano zmiany, i w okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na 
bieżący, jak i przyszłe okresy. 



Istotne szacunki zastosowane przy sporządzeniu  sprawozdania finansowego Subfunduszu dotyczą braku 
aktywności rynkowej, a tym samym konieczność wyceny w wartości godziwej opartej na modelu wyceny opartej 
na danych obserwowalnych rynkowo w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 wyceny wg hierarchii wartości 
godziwej) jak również danych nieobserwowalnych rynkowo (poziom 3 wyceny wg hierarchii wartości godziwej).  



Dzień wyceny 



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



Stosowane w okresie sprawozdawczym zasady rachunkowości  



Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o 
rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2021 poz. 217 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1859) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i 
Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 roku poz. 2436). 



Metoda stosowana przy obliczaniu ekspozycji AFI 



Towarzystwo oblicza ekspozycję AFI Subfunduszu w każdym dniu roboczym metodą brutto oraz metodą 
zaangażowania, określonymi odpowiednio w art. 7 oraz art. 8 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE)  
Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE 
w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni 
finansowej, przejrzystości i nadzoru.   



Wprowadzone zmiany stosowanych zasad rachunkowości: 



W okresie sprawozdawczym wystąpiły istotne zmiany w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego (zmiany prezentacyjne). Zgodnie z §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 roku poz. 2436 – „Rozporządzenie Zmieniające”) 



Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne oraz depozytariusze są obowiązani zapewnić 
dostosowanie rachunkowości do przepisów Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 nr 249 poz. 1859 – 
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„Rozporządzenie Zmieniane”), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Zmieniającym, nie później niż do dnia 1 



lipca 2021 roku. Począwszy od 1 lipca 2021 roku Towarzystwo dostosowało rachunkowość do przepisów 
Rozporządzenia Zmienianego. Opis przyjętych zasad rachunkowości wskazany w nocie 1 uwzględnia zapisy 
polityki rachunkowości zgodnie z Rozporządzeniem Zmieniającym.  



 



Wprowadzone  w/w Rozporządzeniem Zmieniającym najważniejsze zmiany dotyczyły następujących obszarów: 



 



1) Zmiany zasad i technik wyceny w wartości godziwej aktywów i zobowiązań funduszu: 



a. Odejście od stosowania skorygowanej ceny nabycia jako podstawowego sposobu wyceny instrumentów 
dłużnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Zmienianym do 30 czerwca 2021 r. Fundusz dokonywał wyceny dłużnych 
instrumentów finansowych, dla których nie występował aktywny rynek w skorygowanej cenie nabycia, 
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Od dnia 1 lipca 2021 r. dłużne instrumenty 
finansowe dla których nie jest możliwe ustalenie aktywnego rynku, co do zasady, są wyceniane według 
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, przy czym za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się 
w tym przypadku, (a) cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane 
wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (tzw. poziom 2 hierarchii wartości godziwej) albo 
w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt (a), (b) - wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny 
opartego o dane nieobserwowalne (tzw. poziom 3 hierarchii wartości godziwej).  



 



2) Zmiana dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych pojęć i definicji: 



 



a. Zmiana definicji wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Rozporządzenie Zmieniające wprowadziło daleko 
idącą zmianę w pojęciu wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, za która obecnie uznaje się (a) cenę z 
aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej), (b) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt (a), 
cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne 
w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej), (c) w przypadku braku ceny, o której 
mowa w pkt (a) i pkt (b), wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne 
(poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



b. Zmiana definicji aktywnego rynku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych do 30 czerwca 2021 r. Fundusz 
przyjmował iż aktywny rynek to rynek spełniający łącznie następujące kryteria: (a) instrumenty będące 
przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, (b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy 
i sprzedawcy, (c) ceny są podawane do publicznej wiadomości. Zmiana Rozporządzenia przyniosła zupełnie 
nową definicję aktywnego rynku, za który obecnie uznaje się: rynek, na którym transakcje dotyczące danego 
składnika aktywów lub zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, 
aby dostarczać bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki 
giełdowe, rynki pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką 
częstotliwością i wolumenem. 



c. Wprowadzenie definicji wyceny za pomocą modelu. Rozporządzenie nie zawierało dotychczas definicji 
w powyższym zakresie, jednakże wprowadzenie do jego treści zmian w zakresie wiarygodnie oszacowanej 
wartości godziwej wymagało doprecyzowania także innych pojęć, w tym określenia wyceny za pomocą modelu za 
którą uznaje się: technikę wyceny pozwalająca wyznaczyć wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązań 
poprzez przeliczenie przyszłych kwot, w szczególności przepływów pieniężnych lub dochodów i wydatków, na 
jedną zdyskontowaną kwotę z uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka lub pozwalającą za pomocą innych 
powszechnie uznanych metod na oszacowanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, gdzie dane 
wejściowe do modelu są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni lub pośredni; w przypadku gdy dane 
obserwowalne na rynku nie są dostępne, dopuszcza się zastosowanie danych nieobserwowalnych, z tym że we 
wszystkich przypadkach fundusz wykorzystuje w maksymalnym stopniu dane obserwowalne i w minimalnym 
stopniu dane nieobserwowalne. 



d. Wprowadzenie definicji danych obserwowalnych oraz danych nieobserwowalnych. Konsekwencją 
przedstawionych wyżej zmian w zakresie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej oraz zastosowanie pojęc ia 
wyceny za pomocą modelu, wymagało również uzupełnienia słownika pojęć o dwie dodatkowe, nieznana 
dotychczas Rozporządzeniu definicje: dane obserwowalne, za które przyjmuj się dane wejściowe do modelu 
odzwierciedlające założenia, które przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub 
zobowiązania, uwzględniające w sposób bezpośredni lub pośredni: (a) ceny podobnych aktywów lub zobowiązań 
pochodzących z aktywnego rynku, (b) ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących 
z rynku, który nie jest aktywny, (c) dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa w pkt (a) i pkt (b), 
które są obserwowalne w odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności: – stopy 
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procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych przedziałach, – zakładaną 
zmienność, – spread kredytowy, (d) dane wejściowe potwierdzone przez rynek. Natomiast danymi 
nieobserwowalnymi są: dane wejściowe do modelu opracowywane przy wykorzystaniu wszystkich wiarygodnych 
informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat założeń przyjmowanych przez uczestników rynku, 
które spełniają cel wyceny wartości godziwej. 



 



Powyższe skutki zmian Rozporządzenia Zmieniającego zostały uwzględnione na dzień sprawozdawczy w 
rachunku wyniku.  
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Nota nr 2 Należności Subfunduszu 



NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 
na dzień 



31-12-2021 
na dzień 



31-12-2020 



Należności 28 - 



Z tytułu zbytych lokat - - 



Z tytułu instrumentów pochodnych - - 



Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - 



Z tytułu dywidend - - 



Z tytułu odsetek - - 



Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - 



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



Pozostałe 28 - 



 



Nota nr 3 Zobowiązania Subfunduszu 



NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 
na dzień 



31-12-2021 
na dzień 



31-12-2020 



Zobowiązania 28 1 



Z tytułu nabytych aktywów - - 



Z tytułu transakcji repo/sell-buy back - - 



Z tytułu instrumentów pochodnych - - 



Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 28 1 



Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów 
inwestycyjnych 



- - 



Z tytułu wypłaty dochodów Funduszu/Subfunduszu - - 



Z tytułu wypłaty przychodów Funduszu/Subfunduszu - - 



Z tytułu wyemitowanych obligacji - - 



Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - - 



Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - - 



Z tytułu gwarancji lub poręczeń - - 



Z tytułu rezerw - - 



Pozostałe składniki zobowiązań - - 



 



Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH W PODZIALE NA BANKI 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



I. Banki / waluty - 89 - 10 



MBANK S.A. - 89 - 10 



PLN 89 89 10 10 



 



  
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



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



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



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



- 50 - 10 



PLN 50 50 10 10 



 
 



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



okresu sprawozdawczego. 



 



Nota 4 III. Ekwiwalenty środków pieniężnych 



Nie dotyczy 



 



 



 



 



 



 



 











 



 



 



 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, BPS 2035 



 
21 



 



 



 



 



Nota nr 5 Ryzyka 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Środki pieniężne i ekwiwalenty 89 10 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 157 13 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 15 



Suma: 246 38 



 



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



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-5 II. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPŁYWU 
ŚRODKÓW 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (*) 275 - 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (*) - - 



Zobowiązania (**) - - 



Suma: 275 - 



 
(**) Jako aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 
traktuje się zmiennokuponowe dłużne instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne na stopę procentową 
których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia. 



(***) Jako zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 
traktuje się instrumenty pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowy jest ujemna. 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



549 38 



Środki na rachunkach bankowych 89 10 



Należności 28 - 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 432 13 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 15 



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



474 38 



BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 265 15 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 265 15 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - 



SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 120 13 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 120 13 



MBANK S.A. 89 10 



Środki na rachunkach bankowych 89 10 



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



(*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/u danego emitenta 
w aktywach ogółem. 
 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



- - 
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Nota nr 6 Instrumenty pochodne 



Nie dotyczy 



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



Nie dotyczy 



Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 



Nie dotyczy 



Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe 



    na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI 
BILANSU 



Waluta 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień bilansowy 



w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



I. Aktywa   - 930 - 67 



1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   - 89 - 10 



  PLN 89 89 10 10 



2) Należności   - 28 - - 



  PLN 28 28 - - 



3) Transakcje reverse repo/buy-sell back   - - - - 



4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku   - 813 - 42 



  PLN 813 813 42 42 



5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym 
rynku 



  - - - 15 



  PLN - - 15 15 



6) Pozostałe aktywa   - - - - 



II. Zobowiązania   - 28 - 1 



  PLN 28 28 1 1 



 



Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja 



  
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



NOTA-10 I. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY 
ZYSK (STRATA) Z TYTUŁU LOKAT 



Wartość 
zrealizowanego 



zysku  (straty) ze 
zbycia lokat w 



tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 



zysku  (straty) ze 
zbycia lokat w 



tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 10 -3 - 3 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - - - 



Suma: 10 -3 - 3 



 



Nota 10 II. Wypłacone dochody Subfunduszu 



Nie dotyczy 



 



Nota 10 III. Wypłacone przychody ze zbycia lokat Subfunduszu 



Nie dotyczy 



 



Nota nr 11 Koszty Subfunduszu 



Nie dotyczy 



Nota 11 I.  Koszty pokrywane przez Towarzystwo 



Nie dotyczy 



Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa 



 
NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH 



UCZESTNICTWA 
na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 na dzień 31-12-2019 



I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie 
lata obrotowe 



902 66 - 



II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek 
uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe 



123,07 112,04   
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VII. INFORMACJA DODATKOWA 



 
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu 



finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 



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



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



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



3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych 
finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 



a) Zbiorcza wartość aktywów i zobowiązań sklasyfikowanych na poszczególnych poziomach (poziom 



1, 2 lub 3) hierarchii wartości godziwej. W przypadku składników lokat, których wartość godziwa 



jest szacowana na poziomie 2 albo poziomie 3 hierarchii wartości godziwej, fundusz przedstawia 



informacje o łącznym udziale takich lokat w aktywach netto funduszu oraz o związanym z nimi 



ryzyku. 



  31-12-2021 



  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 2 i 3 Razem 



AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE W 
WARTOŚCI GODZIWE 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Procentowy 
udział w 



aktywach netto 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Aktywa 813 0 0 0,00% 813 



Akcje 306 - - - 306 



Warranty subskrypcyjne - - - - - 



Prawa do akcji - - - - - 



Prawa poboru - - - - - 



Kwity depozytowe - - - - - 



Listy zastawne - - - - - 



Dłużne papiery wartościowe 432 - - - 432 



Instrumenty pochodne - - - - - 



Udziały w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością 



- - - - - 



Jednostki uczestnictwa - - - - - 



Certyfikaty inwestycyjne - - - - - 



Tytuły uczestnictwa emitowane przez 
instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą 



75 - - - 75 



Wierzytelności - - - - - 



Udzielone pożyczki pieniężne - - - - - 



Weksle - - - - - 



Depozyty - - - - - 



Waluty - - - - - 



Nieruchomości - - - - - 



Statki morskie - - - - - 



Transakcje reverse repo/buy-sell back - - - - - 



Zobowiązania 0 0 0 0,00% 0 



Transakcje repo/sell-buy back - - - - - 



Instrumenty pochodne - - - - - 



 



Z instrumentami wycenianymi za pomocą modeli (2 i 3 poziom wyceny wg wartości godziwej) wyceny wiążą 



się poniższe ryzyka: 



 



1. Ryzyko płynności lokat: Ograniczona płynność może utrudnić szybką sprzedaż lub nabycie określonych 



kategorii lokat lub spowodować, że takie transakcje będą zrealizowane po cenach znacząco odbiegających od 



cen rynkowych, co może negatywnie wpływać na rentowność takich lokat. 



2. Ryzyko stóp procentowych - odwrotna zależność pomiędzy wartością instrumentów dłużnych a poziomem stóp 



procentowych. Oznacza to, że wzrost stóp procentowych może się przełożyć na spadek wartości lub cen takich 



instrumentów, co z kolei może mieć niekorzystny wpływ na wartość lokat.  



3. Ryzyko niewypłacalności emitentów: Ryzyko niewypłacalności emitentów, ponoszone przez Fundusz, jest 



zależne od ich wiarygodności kredytowej i jest związane z ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty wartości 



danych składników aktywów. Zmiany pozycji finansowej emitenta lub perspektyw jego rozwoju mogą 



skutkować spadkiem ceny wyemitowanych przez ten podmiot instrumentów, a tym samym pogorszeniem 



rentowności inwestycji w dany instrument. 



4. Ryzyko modelu wyceny: model wyceny danego aktywa/zobowiązania stosowany przez Fundusz może okazać 



się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu. 
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b) Kwoty wszelkich przeniesień między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii wartości godziwej, 



powody tych przeniesień i stosowane przez jednostkę zasady ustalania, kiedy przeniesienia między 



poziomami powinny nastąpić. Informacje o przeniesieniu na każdy poziom są ujawniane i 



omawiane oddzielnie od informacji o przeniesieniu z każdego poziomu: 



  od 01-01-2021 do 31-12-2021 



Aktywa przeniesione z poziomu 1 na poziom 2 
Wartość na dzień 
bilansowy w danej 



walucie 
Powód przeniesienia 



Dłużne papiery wartościowe 36 



Zaniknięcie aktywnego rynku dla danego 
instrumentu przy jednoczesnym występowaniu 
wiarygodnej ceny rynkowej z rynku nieaktywnego 
dla instrumentu wycenianego lub instrumentów 
porównywalnych 



 



  od 01-01-2021 do 31-12-2021 



Aktywa przeniesione z poziomu 2 na poziom 1 
Wartość na dzień 
bilansowy w danej 



walucie 
Powód przeniesienia 



Dłużne papiery wartościowe 140 
Pojawienie się aktywnego rynku dla danego 
aktywa wycenianego na poziomie 2 



 



 



c) W przypadku regularnych wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 2 i poziomie 3 



hierarchii wartości godziwej – opis techniki (technik) wyceny oraz dane wejściowe wykorzystane w 



wycenie wartości godziwej. Jeżeli nastąpiła zmiana techniki wyceny, w szczególności zastąpienie 



metody rynkowej metodą przychodów lub zastosowanie dodatkowej techniki wyceny, jednostka 



ujawnia zmianę i jej powody. W przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na 



poziomie 3 hierarchii wartości godziwej jednostka dostarcza informacje ilościowe na temat 



nieobserwowalnych danych wejściowych wykorzystanych w wycenie wartości godziwej. Jednostka 



nie musi tworzyć ilościowych informacji w celu spełnienia wymogu ujawniania informacji, jeżeli 



ilościowe nieobserwowalne dane wejściowe nie zostały opracowane przez jednostkę przy okazji 



wyceny wartości godziwej (np. kiedy jednostka wykorzystuje ceny z wcześniejszych transakcji lub 



informacje o cenach strony trzeciej bez korekty). Ujawniając informacje, jednostka nie może 



jednak pomijać ilościowych nieobserwowalnych danych wejściowych, które są istotne dla wyceny 



wartości godziwej i do których jednostka ma racjonalny dostęp: 



Nie dotyczy 



 



d) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej - uzgodnienie bilansu otwarcia i bilansu zamknięcia, przy czym należy oddzielnie ujawnić 



zmiany, które w trakcie przypisywanego okresu dotyczyły: 



i. łącznych zysków lub strat za okres ujęty w wyniku z operacji oraz pozycji wyniku z operacji, w 



których ujęto te zyski lub straty: 



Nie dotyczy 



ii. operacji kupna, sprzedaży, emisji i rozliczeń (każdy z tych rodzajów zmian ujawnia się  



oddzielnie): 



Nie dotyczy 



iii. kwot przeniesień na poziom lub z poziomu 3 hierarchii wartości godziwej, powodów tych 



przeniesień i stosowanych przez fundusz zasad ustalania, kiedy przeniesienie między 



poziomami powinno nastąpić. Informacje o przeniesieniu na poziom 3 są ujawniane i 



opisywane oddzielnie od informacji o przeniesieniu z poziomu 3: 



Nie dotyczy 



e) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej – kwotę łącznych zysków lub strat za okres, o którym mowa w pkt. 3d) lit. i), ujętą w 



wyniku z operacji, która jest przypisywana zmianie niezrealizowanych zysków lub strat 



związanych z tymi aktywami lub zobowiązaniami posiadanymi na koniec okresu sprawozdawczego 



oraz pozycję (pozycje) wyniku z operacji, w której ujęto niezrealizowane zyski lub straty 



Nie dotyczy 



 



f) w przypadku regularnych i nieregularnych wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 



3 hierarchii wartości godziwej - opis procesu wyceny przeprowadzonego przez fundusz, w tym na 



przykład informacje, jak fundusz podejmuje decyzje w sprawie zasad i procedur wyceny oraz 



analizuje zmiany wycen wartości godziwej w kolejnych okresach 



Nie dotyczy 
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g) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej w zakresie wszystkich takich wycen – opisową prezentację wrażliwości wyceny wartości 



godziwej na zmiany nieobserwowalnych danych wejściowych, jeżeli zmiana tych danych 



wejściowych dająca inną kwotę może prowadzić do wyraźnie wyższej lub niższej wyceny wartości 



godziwej. Jeżeli istnieją powiązania między tymi danymi wejściowymi a innymi 



nieobserwowalnymi danymi wejściowymi wykorzystywanymi w wycenie wartości godziwej, 



fundusz przedstawia również opis tych powiązań i sposobu, w jaki mogą wzmóc lub  



złagodzić wpływ zmian nieobserwowalnych danych wejściowych na wycenę wartości godziwej: 



  Nie dotyczy 
h) Ujawnienie informacji, w zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, w przypadku 



gdy zmiana jednego elementu lub większej ilości Nieobserwowalnych Danych Wejściowych 



przyjęta w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alternatywnych założeń istotnie 



zmieniłaby Wartość Godziwą, w sposób umożliwiający ujawnienie skutku takich zmian oraz 



sposobu obliczenia skutku zmian w celu odzwierciedlenie racjonalnie możliwego alternatywnego 



założenia - w przypadku wycen Wartości Godziwej sklasyfikowanych na Poziomie 3 Hierarchii 



Wartości Godziwej: 



 



Nie zidentyfikowano sytuacji, w której przyjęcie innych racjonalnych założeń w zakresie danych 



nieobserwowalnych istotnie wpłynęłoby na oszacowanie wartości godziwej. 



 
4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym 



skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji 
i rentowność Funduszu 



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



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



b) Informacja o przypadkach zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub 
zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 



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



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



Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz. 
 



5. Informacja o kontynuacji działalności przez Fundusz 



Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istniały okoliczności wskazujące na zagrożenie 
możliwości kontynuowania działalności przez Fundusz. 
 



a) Informacje o ustanowionych zastawach rejestrowych. 
- Fundusz nie posiada ustanowionych zastawów rejestrowych.  



 
b) Informacje o certyfikatach inwestycyjnych nieopłaconych w całości ceny emisyjnej: 
- nie dotyczy 
 
c) Informacje o dokonywanych odpisach aktualizujących wartości aktywów funduszu: 
- W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisu aktualizującego 
aktywów. 
d) Informacje o aktywach funduszu, w odniesieniu do których minął termin płatności lub występują 



opóźnienia w regulowaniu odsetek lub innych zobowiązań umownych: 
- Fundusz nie posiada aktywów, w odniesieniu do których minął termin płatności. 
 
e) Informacje o przestrzeganiu ustawowych ograniczeń inwestycyjnych 
- Fundusz przestrzegał ustawowych ograniczeń inwestycyjnych. 



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



Poziom zaszczepienia społeczeństw większości krajów o wysokim PKB per capita pod koniec roku 2021 
osiągnął wysokie poziomy, w granicach  70-90%. Jak pokazują statystyki zachorowań na covid-19, 
szczepionki nie chronią przez zarażeniem kolejnym, najnowszym wariantem wirusa - omicronem. W 
odpowiedzi na brak skuteczności szczepionek w zakresie zarażania, niektórzy lekarze zalecają ludziom 
kolejne dawki szczepień. Podejście do tematu obostrzeń znacznie spolaryzowało się w różnych krajach, 
przy czym przeważa tendencja powolnego odchodzenia od restrykcji. Rynki finansowe w coraz mniejszym 
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stopniu reagują na nowe doniesienia nt. pandemii. Śmiertelność spowodowana wirusem spada, część 
krajów odwołuje pandemię np. Szwecja, Dania, czy Wielka Brytania. Może to mieć daleko idące implikacje 
dla popytu na usługi w pierwszym półroczu 2022 roku i jeszcze bardziej przyspieszyć presję inflacyjną w 
gospodarce. 
W dniu 24 lutego 2022 r. wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Pierwotnie zakładano, że do ataku może 
dojść, ale skala na jaką faktycznie rozpoczęto działania wojenne przerosła najczarniejsze scenariusze. 
Obawy o światowy kryzys gospodarczy związany z możliwością rozlania się konfliktu na sąsiednie kraje, a 
także możliwością uwikłania się w wojnę NATO spowodowały ucieczkę inwestorów od aktywów krajów 
Emerging Markets, szczególnie z regionu Europy środkowo-wschodniej. Głównym kierunkiem przypływu 
kapitału stały się bezpieczne przystanie w postaci dolara, obligacji amerykańskich i złota. Bardzo silnie 
zwyżkowały surowce. Konsekwencją ataku było nałożenie na Rosję sankcji gospodarczych. Na rublu i 
aktywach rosyjskich nastąpił krach. Fundusze zarządzane przez BPS TFI nie były zaangażowane w żadne 
instrumenty z rynku rosyjskiego. Po okresie największej paniki, miesiąc od rozpoczęcia agresji, rynki 
finansowe powracają do względnego spokoju. Spada zmienność i powraca płynność. Sytuacja na rynkach 
będzie w dużej mierze zależała od tego jak długo będzie trwała wojna, czy strony dojdą do porozumienia, 
czy też konflikt będzie się przeciągał na kolejne miesiące. 



Pozostałe informacje wymagane przepisami prawa 



 



1. Informacje, o których mowa w art. 222b Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 



zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm.) 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia okresowo informacje o: 



a) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich 



niepłynnością, 



b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, 



c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot nim 



zarządzający 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia regularnie 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, 



b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Informacje ujawniane okresowo: 



Informacje o udziale procentowym aktywów AFI, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w 



związku z ich niepłynnością: 



Subfundusz nie posiada aktywów będących przedmiotem specjalnych ustaleń związanych z ich 



niepłynnością. 



Informacje o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością 



Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością zapewniają spójność profilu zarządzania 



płynnością z polityką umarzania tytułów uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie było dokonywanych 



zmian w regulacjach zarządzania płynnością. 



Informacje o aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez TFI 



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie 



W Towarzystwie funkcjonuje wdrożony system zarządzania ryzykiem, w ramach którego wyodrębniono 



jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem. Za opracowanie systemu zarządzania ryzykiem, jego 



wdrożenie oraz właściwe funkcjonowanie odpowiada Zarząd Towarzystwa. System zarządzania ryzykiem 



został wdrożony z uwzględnieniem skali i zakresu działalności Towarzystwa.  



Zarządzanie ryzykiem odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, Statutu Funduszu, 



procedur i regulaminów wewnętrznych oraz przyjętego w Towarzystwie systemu limitów wewnętrznych. 
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System limitów wewnętrznych określa limity na poszczególne rodzaje ryzyka związane z polityką i strategią 



inwestycyjną Subfunduszu. Limity wewnętrzne określane są dodatkowo względem ograniczeń 



przewidzianych w przepisach prawa oraz Statucie Funduszu.  



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie podlega corocznej ocenie biegłego rewidenta.  



Aktualny profil ryzyka Subfunduszu:  



Subfundusz BPS 2035 



SRRI 4 



SRRI – Syntetyczny wskaźnik ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa Funduszu 



na podstawie danych historycznych. Wskaźnik określany jest w 7 stopniowej skali, gdzie poziom ryzyka 



związany z Funduszem wzrasta wraz z wartością wskaźnika od 1 do 7.  



Ryzyka istotne dla Subfunduszu nie objęte wskaźnikiem SRRI: 



 ryzyko kredytowe, 



 ryzyko płynności, 



 ryzyko kontrahenta, 



 ryzyko operacyjne, 



 ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, 



 ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne, 



 ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej, 



 ryzyko wyceny, 



 ryzyko koncentracji. 



Aktualne informacje o rodzaju ryzyk, które są istotne dla Subfunduszu oraz ich definicje zawarte są  



w dokumencie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. 



W ramach przyjętych limitów wewnętrznych dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 



oraz na podstawie obowiązujących przepisów ustawy i Statutu, Subfundusz posiada określone limity na 



ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe i koncentracji, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne, ryzyko kontrahenta 



oraz ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej. 



Na dzień 31.12.2021 r. Subfundusz nie naruszał limitów inwestycyjnych.  



Towarzystwo nie posiada informacji o zdarzeniach, które w sposób prawdopodobny mogą wpłynąć na 



przekroczenie określonych dla Subfunduszu limitów ryzyka.  



Informacje ujawniane regularnie: 



Informacje o 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 ramach obowiązującego systemu limitów wewnętrznych przyjęto następujący limit dźwigni finansowej AFI 



wyliczonej z wykorzystywaniem metody zaangażowania: 



Subfundusz BPS 2035 



Limit dźwigni 



finansowej 



(%WAN) 



130 



W okresie sprawozdawczym poziom limitu nie uległ zmianie. 



Prawo do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 



porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI 
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W okresie bilansowym nie wystąpiły zmiany w zakresie prawa do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub 



gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI. Subfundusz w okresie 



bilansowym nie wykorzystywał ponownie zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia 



dotyczącego dźwigni finansowej AFI.  



Informacje o łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Na dzień bilansowy dźwignia finansowa AFI, wyliczona z wykorzystywaniem metody zaangażowania, 



wynosiła: 



 



 



 



Dźwignia finansowa AFI (% WAN) 



 



Limit 



Na dzień 



31.12.2021 



r. 



Minimalna  



w okresie 



sprawozdawczym 



Przeciętna  



w okresie 



sprawozdawczym 



Maksymalna  



w okresie 



sprawozdawczym 



130 100,0 100,0 100,0 100,0 



 



2. Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 



(UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z 



użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 



648/2012 (dalej: „Rozporządzenie 2015/2365”) 



Subfundusz we wskazanym okresie nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 



wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt  11) Rozporządzenia 2015/2365, tj.: 



a) udzielania pożyczek papierów wartościowych lub towarów lub zaciągania pożyczek papierów 



wartościowych lub towarów, 



b) transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż (buy-sell back) lub transakcji zwrotnych sprzedaż-kupno (sell-



buy back), 



c) transakcji odkupu, 



d) transakcji z obowiązkiem uzupełnienia  zabezpieczenia kredytowego oraz, 



swapów przychodu całkowitego w rozumieniu art. 3 pkt 18) Rozporządzenia 2015/2365. 
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I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU 



 



Nazwa Subfunduszu 



BPS 2055 (dalej jako „Subfundusz”) jest subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu BPS Emerytura PPK 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej jako „Fundusz”). 



Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 



- BPS 2025 utworzony 04 czerwca 2019,  



- BPS 2030 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2035 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2040 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2055 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2055 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2055 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2060 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2065 utworzony 14 kwietnia 2021. 



Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1652. 



Fundusz został zarejestrowany w dniu 04 czerwca 2019 roku na podstawie Ustawy o PPK po spełnianiu 
wymagań :  



- nadania Funduszowi Statutu przez Towarzystwo; 



- zawarcia przez Towarzystwo z Depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu 
inwestycyjnego; 



- wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 



Fundusz i Subfundusz zostały utworzone na czas nieokreślony. Subfundusz ma jedną kategorię jednostek 
uczestnictwa. 



 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 



Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, jest zarządzany przez BPS Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej „Towarzystwem”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 81. 
Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego  



przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000303993. 



 



Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 



Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Grant Thornton Polska sp. z o. o. sp. k. z 
siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań.  



 



Cel inwestycyjny Subfunduszu 



1. Celem inwestycyjnym BPS 2055 jest wzrost wartości Aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat. 



2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 



3. Zdefiniowana Data Subfunduszu to 2055 rok. Fundusz osiągnie Zdefiniowaną Datę w pierwszym Dniu 
Wyceny w 2055 roku. 



4. Subfundusz jest dedykowany dla Uczestników,  którzy urodzili się w latach 1993-1997. 
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Specjalizacja Subfunduszu 



Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu, przy uwzględnieniu ograniczeń inwestycyjnych w następujące kategorie 
lokat:  



1. Instrumenty Rynku Pieniężnego,  



2. dłużne papiery wartościowe,  



3. listy zastawne,  



4. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne  



5. depozyty w bankach krajowych i zagranicznych,  



6. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą,  



- pod warunkiem że są zbywalne, z zastrzeżeniem, iż warunek zbywalności nie dotyczy depozytów bankowych 
oraz jednostek uczestnictwa. 



 



Ograniczenia inwestycyjne 



1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu jest prowadzona z uwzględnieniem konieczności ograniczenia poziomu 
ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK w taki sposób, iż udziały Części Udziałowej i 
Części Dłużnej w wartości Aktywów Subfunduszu będą uwzględniały konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa lokat wraz ze zbliżaniem się do Zdefiniowanej Daty. W szczególności będą one kształtowały 
się następująco: 



1)   począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnął swoją Zdefiniowaną Datę, o której mowa w art. 91 
ust. 3 Statutu, udział Części Udziałowej nie może być większy niż 15%, a udział Części Dłużnej nie 
może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu.  



2)   w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt. 1) udział Części Udziałowej nie może być 
mniejszy niż 10% oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części 
Dłużnej nie może być mniejszy, niż 70% oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów 
Subfunduszu, przy tym w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej będzie stopniowo 
zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 



3)   w okresie 5 lat poprzedzających data, o której mowa w pkt. 2), udział Części Udziałowej nie może być 
mniejszy niż 25% oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części 
Dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów 
Subfunduszu; 



4)   w okresie 10 lat poprzedzających datę, o którym mowa w pkt. 3) udział Części Udziałowej nie może być 
mniejszy, niż 40% oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części 
Dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz nie większy, niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu; 



5)   począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt. 4)udział 
Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 60% oraz nie może być większy niż 80% wartości 
Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 20% i nie może być większy 
niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 



2. Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 



1)    nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 



- papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 
Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny 
państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny 
albo przez organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub 
gwarantowane przez te organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym 
nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 



- depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach 
kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te 
instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach; 
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2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym 
nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają 
ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w 
swoich operacjach. 



3. Subfundusz, w ramach Części Udziałowej portfela może lokować: 



1) nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych wchodzące w skład indeksu WIG20 lub Instrumenty Pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20; 



2) nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub Instrumenty 
Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40; 



3) nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w 
Warszawie inne niż wymienione w pkt 1) i 2) oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych 
spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 
instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty 
publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych 
S.A. w Warszawie, 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 wartościowych; 



4) nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD 
innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te 
instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów.  



4. Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu oraz udziału 
poszczególnych kategorii lokat 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 funduszu zdefiniowanej daty, na podstawie ostatnio 
dostępnych funduszowi zdefiniowanej daty danych, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu 
Instrumentów Pochodnych. 



 



Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania 
finansowego 



1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień  31 grudnia 2021 roku, za okres 
od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, przy założeniu kontynuowania działalności 
Funduszu oraz Subfunduszu w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności Funduszu oraz Subfunduszu. 



2. Ze względu na charakter i istotność pozycji informacje zawarte w jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym wykazane zostały, o ile nie zaznaczono inaczej, w pełnych tysiącach złotych. 
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II. ZESTAWNIENIE LOKAT 



TABELA GŁÓWNA 
  31-12-2021 31-12-2020 



TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Akcje 90 95 50,53% 7 8 53,33% 



Warranty subskrypcyjne - - - - - - 



Prawa do akcji - - - - - - 



Prawa poboru - - - - - - 



Kwity depozytowe - - - - - - 



Listy zastawne - - - - - - 



Dłużne papiery wartościowe 44 42 22,33% 4 4 26,67% 



Instrumenty pochodne - - - - - - 



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



Jednostki uczestnictwa - - - - - - 



Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 



Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 



20 22 11,70% 2 2 13,33% 



Wierzytelności - - - - - - 



Udzielone pożyczki pieniężne - - - - - - 



Weksle - - - - - - 



Depozyty - - - - - - 



Waluty - - - - - - 



Nieruchomości - - - - - - 



Statki morskie - - - - - - 



Inne - - - - - - 



Suma: 154 159 84,56% 13 14 93,33% 



 



 



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



 



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



sprawozdania finansowego. 
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY     6 813   90 95 50,53% 



CCC S.A. (PLCCC0000016) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



7 POLSKA - 1 0,53% 



GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W 
WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



71 POLSKA 3 3 1,60% 



JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. 
(PLJSW0000015) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



100 POLSKA 3 3 1,60% 



KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



8 LUKSEMBURG - - - 



GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



1 POLSKA - 1 0,53% 



KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



82 POLSKA 12 11 5,85% 



GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



55 POLSKA 3 3 1,60% 



BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 
(PLPEKAO00016) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



37 POLSKA 3 4 2,13% 



PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. 
(PLPGER000010) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



354 POLSKA 3 3 1,60% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



1 369 POLSKA 9 9 4,79% 



POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 
(PLPKN0000018) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



10 POLSKA 1 1 0,53% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



77 POLSKA 2 3 1,60% 



CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



43 POLSKA 1 1 0,53% 



POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 
(PLPZU0000011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



293 POLSKA 10 10 5,32% 



ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



65 POLSKA 5 6 3,19% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



475 POLSKA 4 4 2,13% 



TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 
(PLTAURN00011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



220 POLSKA 1 1 0,53% 



RANK PROGRESS S.A. (PLRNKPR00014) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



2 810 POLSKA 6 7 3,72% 



ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



35 POLSKA 1 2 1,06% 



COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



4 POLSKA 1 1 0,53% 



WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. 
(PLWRTPL00027) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



12 POLSKA 1 2 1,06% 



X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA 
(PLXTRDM00011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



346 POLSKA 6 6 3,19% 



DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



4 POLSKA 1 1 0,53% 



MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 
(HU0000153937) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



BUDAPEST STOCK 
EXCHANGE 



179 WĘGRY 6 6 3,19% 



ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME 
(LU2237380790) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



152 LUKSEMBURG 8 6 3,19% 



HUUUGE INC. (US44853H1086) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



4 
STANY 



ZJEDNOCZONE 
- - - 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY     -   - - - 



NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU     -   - - - 



Suma:     6 813   90 95 50,53% 



 



TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent 
Kraj 



siedziby 
emitenta 



Termin 
wykupu 



Warunki 
oprocentowania 



Wartość 
nominalna 



Liczba 



Wartość 
według 



ceny 
nabycia w 



tys. 



Wartość 
według 



wyceny na 
dzień 



bilansowy 
w tys. 



Procentowy 
udział w 



aktywach 
ogółem 



O terminie wykupu do 1 roku               - - - - 



Obligacje               - - - - 



Bony skarbowe               - - - - 



Bony pieniężne                - - - - 



Inne               - - - - 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent 
Kraj 



siedziby 
emitenta 



Termin 
wykupu 



Warunki 
oprocentowania 



Wartość 
nominalna 



Liczba 



Wartość 
według 



ceny 
nabycia w 



tys. 



Wartość 
według 



wyceny na 
dzień 



bilansowy 
w tys. 



Procentowy 
udział w 



aktywach 
ogółem 



O terminie wykupu powyżej 1 
roku 



              43 44 42 22,33% 



Obligacje               43 44 42 22,33% 



AKTYWNY RYNEK 
NIEREGULOWANY 



              8 8 8 4,26% 



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



AKTYWNY RYNEK 
NIEREGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
ALTERNATYWNY 
SYSTEM OBROTU 



BANK POLSKA KASA 
OPIEKI S.A. 



POLSKA 29-10-2027 
2,4600% 
(ZMIENNY 
KUPON) 



1 000 8 8 8 4,26% 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



              35 36 34 18,07% 



PS1024 (PL0000111720) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-10-2024 
2,2500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 5 5 5 2,66% 



PS0425 (PL0000112728) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-04-2025 
0,7500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 2 2 2 1,06% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0725 
(PL0000500286) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 03-07-2025 
1,2500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 2 2 2 1,06% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0631 
(PL0000500328) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 12-06-2031 
2,9700% 
(ZMIENNY 
KUPON) 



1 000 19 19 18 9,57% 



DS1023 (PL0000107264) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-10-2023 
4,0000% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 7 8 7 3,72% 



Bony skarbowe               - - - - 



Bony pieniężne                - - - - 



Inne               - - - - 



Suma:               43 44 42 22,33% 



 
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 



TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE 
PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO 



INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA 
GRANICĄ 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta 
Kraj siedziby 



emitenta 
Liczba 



Wartość według 
ceny nabycia w 



tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział 
w aktywach 



ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY         70,000 20 22 11,70% 



- LYXOR DAX (DR) UCITS ETF, O-End- F, 
ETF (LU0252633754) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



BORSA ITALIANA - FRANCJA 17,000 11 12 6,38% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE 



PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO 
INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA 



GRANICĄ 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta 
Kraj siedziby 



emitenta 
Liczba 



Wartość według 
ceny nabycia w 



tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział 
w aktywach 



ogółem 



- LYX ETF S&P 500, ETP, ETF 
(LU0496786574) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



EURONEXT PARIS - LUKSEMBURG 53,000 9 10 5,32% 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY         - - - - 



NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU         - - - - 



Suma:         70,000 20 22 11,70% 
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TABELE DODATKOWE 



TABELA DODATKOWA 
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT 



Rodzaj Łączna liczba 



Wartość 
według ceny 



nabycia w 
tys. 



Wartość 
według 



wyceny na 
dzień 



bilansowy w 
tys. 



Procentowy 
udział w 



aktywach 
ogółem 



Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa     21 20 10,63% 



  
Dłużne papiery 
wartościowe 



21 21 20 10,63% 



Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP     - - - 



Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki 
samorządu terytorialnego 



    - - - 



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



    - - - 



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



    - - - 



Suma:   21 21 20 10,63% 



 



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



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 24 12,77% 



Suma: 24 12,77% 



 



Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 



Nie dotyczy 
 
Instrumenty rynku pieniężnego 



Nie dotyczy 
 
Papiery wartościowe emitowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest 
rzeczpospolita polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 



Nie dotyczy 
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III. BILANS 



BILANS 
na dzień 



31-12-2021 
na dzień 



31-12-2020 



I. Aktywa 189 15 



1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25 1 



2. Należności 5 - 



3. Transakcje reverse repo/buy-sell back - - 



4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 159 12 



5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 2 



6. Pozostałe aktywa - - 



II. Zobowiązania 5 - 



III. Aktywa netto (I - II) 184 15 



IV. Kapitał Funduszu/Subfunduszu 175 14 



1. Kapitał wpłacony 181 14 



2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -6 - 



V. Dochody zatrzymane 4 - 



1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 0 



2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 0 



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 5 1 



VII. Kapitał Funduszu/Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 184 15 



      



Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 1 377,9476 126,6100 



Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 133,26 115,20 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, 
które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



 



 



 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, BPS 2055 



 
12 



 



 



IV. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



I. Przychody z lokat 2 - 



Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 - 



Przychody odsetkowe 1 - 



Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - 



Dodatnie saldo różnic kursowych - - 



Pozostałe - - 



II. Koszty Funduszu/Subfunduszu 1 - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 



- stała część wynagrodzenia - - 



- zmienna część wynagrodzenia - - 



Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 



Opłaty dla Depozytariusza 1 - 



Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu/Subfunduszu - - 



Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - 



Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości - - 



Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami Funduszu/Subfunduszu - - 



Opłaty za usługi prawne - - 



Opłaty za usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - 



Koszty odsetkowe - - 



Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 



Ujemne saldo różnic kursowych - - 



Pozostałe - - 



III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo - - 



IV. Koszty Funduszu/Subfunduszu netto (II-III) 1 - 



V. Przychody z lokat netto (I-IV) 1 - 



VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 7 1 



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 - 



2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 4 1 



- z tytułu różnic kursowych - - 



VII. Wynik z operacji (V+-VI) 8 1 



VIII. Podatek dochodowy - - 



Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa 5,81 - 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na 
jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz 



informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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V. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



I. Zmiana wartości aktywów netto 



1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 



15 - 



2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 8 1 



a) przychody z lokat netto 1 - 



b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 - 



c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 4 1 



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 8 1 



4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Funduszu/Subfunduszu (razem): - - 



a) z przychodów z lokat netto - - 



b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - 



c) z przychodów ze zbycia lokat - - 



5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 161 14 



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



167 14 



b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu 
odkupionych jednostek uczestnictwa) 



-6 - 



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 169 15 



7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 184 15 



8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym (*) 95 5 



II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 



1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1 297,0865  126,6100  



Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 45,7489  - 



Saldo zmian 1 251,3376  126,6100  



2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa od początku działalności Funduszu/Subfunduszu 



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1 423,6965  126,6100  



Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 45,7489  0,0000  



Saldo zmian 1 377,9476  126,6100  



3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 1 377,9476    - 



III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 



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



115,20 - 



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



133,26 115,20 



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



15,68%   



4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 
sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



114,72 29-01-2021 100,00 31-01-2020 



5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w 
okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



140,70 18-10-2021 115,53 29-12-2020 



6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny 
w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



133,26 31-12-2021 115,20 31-12-2020 



IV. Procentowy udział kosztów Funduszu/Subfunduszu w średniej 
wartości aktywów netto, w tym: 



1,05% - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 



Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 



Opłaty dla Depozytariusza 1,05% - 



Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 
Funduszu/Subfunduszu 



- - 



Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości - - 



Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami 
Funduszu/Subfunduszu 



- - 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejsze zestawienie zmian należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 



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



Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem jednostek uczestnictwa i wartości aktywów 
netto na jednostkę uczestnictwa 



 



Nota nr 1 Polityka rachunkowości Subfunduszu 



Opis przyjętych zasad rachunkowości: 



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



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



3. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest dzień wydania 
lub wykupienia jednostek. 



4. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym dniu wyceny 
nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami 
lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z pkt. 3. 



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



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



7. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki lokat mają przypisaną cenę nabycia 
wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną 
o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne. 



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



9. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na 
przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku 
instrumentów wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia – najwyższej bieżącej wartości 
księgowej (nie dotyczy papierów wartościowych nabytych z udzielonym przez drugą stronę przyrzeczeniem 
odkupu). W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji, uznaje się, iż wygaśnięciu 
podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto. Zysk lub 
stratę ze zbycia walut obcych wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”. 



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



11. Przysługujące zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy prawo poboru akcji notowanych na 
rynku aktywnym ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji 
wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nie uwzględniający wartości tego prawa. Niewykonane prawo poboru 
akcji uznaje się za zbyte według wartości równej zero w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 



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



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



14. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji, nie powodującą zmiany wysokości kapitału akcyjnego emitenta, 
ujmuje się w ewidencji analitycznej, w której dokonuje się zmiany liczby posiadanych akcji oraz jednostkowej 
ceny nabycia. 



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



16. Nabycie lub zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie 
zawarcia umowy. Składniki lokat nabyte lub zbyte przez Subfundusz po godzinie 23:00 w dniu wyceny oraz 
składniki lokat, dla których na godzinę 23:00 Subfundusz nie otrzymał potwierdzenia zawarcia transakcji 
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ujmowane są w najbliższej dacie wyceny aktywów Subfunduszu i ustalenia jego zobowiązań, w której jest to 
możliwe. 



17. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po 
przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień 
ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu. Jeżeli operacje dotyczące Subfunduszu są 
wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ustala kursu – ich wartość należy określić w 
relacji do wskazanej przez Subfundusz waluty, dla której ustalany jest średni kurs przez Narodowy Bank 
Polski. 



18. Przychody z lokat obejmują w szczególności: dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną 
środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, dywidendy i inne udziały w zyskach, 
przychody odsetkowe oraz przychody związane z posiadaniem nieruchomości. 



19. Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności: ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z 
wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. Koszty odsetkowe (w tym 
efekt amortyzacji premii, składający się na wycenę aktywów nienotowanych na aktywnym rynku metodą 
skorygowanej ceny nabycia z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej w przypadku terminu 
zapadalności nie dłuższego niż 92 dni) oraz koszty związane z posiadaniem nieruchomości. 



20. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza 
się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentuje 
odpowiednio jako składnik lokat notowanych lub nienotowanych na aktywnym rynku. Przychody odsetkowe 
od lokat bankowych wycenia się począwszy od dnia zawarcia umowy za pomocą modelu wyceny, a w 
przypadku terminu zapadalności nie dłuższego niż 92 dni dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny 
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 



21. W przypadku kosztów Subfunduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu kosztów 
zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę. Preliminarz kosztów zawiera pozycje w wysokości uzasadnionej, 
ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do częstotliwości ustalania wartości aktywów netto 
w dniach wyceny. 



22. Przychody odsetkowe osiągane z tytułu udzielonych przez fundusz pożyczek pieniężnych oraz koszty 
związane z ich udzieleniem rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



Stosowane najważniejsze zasady wyceny  



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



2.  Jako moment wyceny Subfundusz przyjął godzinę 23:00 czasu polskiego, o której pobierane są ostatnie 
dostępne kursy, pozwalające na oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz lokat w danym 
dniu wyceny. 



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



4. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się: 



4.1. Cenę z rynku aktywnego (poziom 1 hierarchii wartości godziwej); 



4.2. Cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są 



obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej); 



4.3. Wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o nieobserwowalne dane wejściowe do 



modelu (poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



5. Za rynek aktywny uznaje się rynek na którym transakcje dotyczące danego składnika aktywów lub 



zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczyć 



bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki giełdowe, rynki 



pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką częstotliwością i 



wolumenem. 



6. W celu określenia czy dany rynek jest aktywnym rynkiem dla składnika lokat, przeprowadza się badanie 



aktywności danego rynku, z uwzględnieniem następujących komponentów: wolumen obrotu oraz 



częstotliwość obrotu.  



7. W przypadku, gdy składnik lokat Subfunduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, 



wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Rynkiem głównym dla danego składnika lokat jest 
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ten rynek na którym wolumen obrotu z miesiąca poprzedzającego miesiąc dla którego wyznaczana jest 



aktywność rynkowa był największy. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru rynku w oparciu o 



wolumen obrotu, w szczególności w przypadku jeśli wolumen obrotu na dwóch lub większej ilości rynków 



aktywnych jest taki sam dla danego składnika lokat bądź w przypadku braku obrotu na aktywnych rynkach na 



danych papierach wartościowych w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego, wyboru rynku głównego 



dokonuje się w oparciu kolejno o: liczbę zawartych transakcji na danym składniku lokat w okresie ostatniego 



miesiąca kalendarzowego; liczbę danych akcji wprowadzonych do obrotu na danym aktywnym rynku, o ile 



takie informacje dostępne są w serwisach typu Bloomberg; kolejność wprowadzenia danego papieru 



wartościowego do obrotu na poszczególnych rynkach, o ile takie informacje dostępne są w serwisach typu 



Bloomberg; możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku.  



8. Rynkiem głównym dla polskich papierów dłużnych skarbowych niewyemitowanych poza granicami RP 



dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland jest Treasury BondSpot Poland. 



9. Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej) 



wyznacza się według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu z aktywnego rynku, z 



zastrzeżeniem, że jeżeli na aktywnym rynku organizowana jest sesja fixingowa, to do wyceny składnika lokat 



korzysta się z kursu fixingowego, 



10. Wartość godziwą składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się za pomocą modelu 



wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni 



(poziom 2 hierarchii wartości godziwej) lub za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne 



(poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



11. Wycena za pomocą modelu wyceny, o którym mowa powyżej, oznacza technikę wyceny pozwalającą 



wyznaczyć wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązań poprzez przeliczenie przyszłych kwot, w 



szczególności przepływów pieniężnych lub dochodów i wydatków, na jedną zdyskontowaną kwotę z 



uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka lub pozwalającą za pomocą innych powszechnie uznanych 



metod na oszacowanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, gdzie dane wejściowe do modelu są 



obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni lub pośredni; w przypadku gdy dane obserwowalne na rynku 



nie są dostępne, dopuszcza się zastosowanie danych nieobserwowalnych, z tym że we wszystkich 



przypadkach Subfundusz wykorzystuje w maksymalnym stopniu dane obserwowalne i w minimalnym stopniu 



dane nieobserwowalne. 



12. Za dane obserwowalne, o których mowa powyżej uznaje się dane wejściowe do modelu odzwierciedlające 



założenia, które przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub zobowiązania, 



uwzględniające w sposób bezpośredni lub pośredni: 



12.1. ceny podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z aktywnego rynku, 



12.2. ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z rynku, który nie jest 



aktywny, 



12.3. dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa powyżej, które są obserwowalne w 



odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności: 



12.3.1. stopy procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych 



przedziałach, 



12.3.2. zakładaną zmienność, 



12.3.3. spread kredytowy. 



12.4. dane wejściowe potwierdzone przez rynek. 



13. Za dane nieobserwowalne, o których mowa powyżej uznaje się dane wejściowe do modelu opracowywane 



przy wykorzystaniu wszystkich wiarygodnych informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat 



założeń przyjmowanych przez uczestników rynku, które spełniają cel wyceny wartości godziwej. 



14. Modele wyceny, o których mowa powyżej: 



14.1. będą stosowane w sposób ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu 



finansowym Funduszu przez dwa kolejne lata, 



14.2. stosuje się spójnie w odniesieniu do wszystkich aktywów w ramach wszystkich funduszy zarządzanych 



przez Towarzystwo, uwzględniając strategie inwestycyjne i rodzaje aktywów posiadanych przez 



fundusze oraz, w stosownych przypadkach, istnienie różnych zewnętrznych podmiotów wyceniających, 



14.3. podlegają okresowemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz do roku, 



14.4. podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. 



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



16. Transakcje repo/sell-buy back, zaciągnięte kredyty i pożyczki środków pieniężnych oraz dłużne instrumenty 



finansowe wyemitowane przez Subfundusz wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach przy 



zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



17. Transakcje reverse repo/buy-sell back i depozyty bankowe wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach 



za pomocą modelu wyceny, a w przypadku transakcji o terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni 



dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 



stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów. 



18. Zobowiązania Subunduszu z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych wycenia się według zasad 
przyjętych dla tych papierów wartościowych. 



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



 



Wartości szacunkowe 



Sporządzanie sprawozdania finansowego dokonywane jest w oparciu o nadrzędną zasadę wyceny składników 
lokat, tj. według wartości godziwej, co wymaga od kierownictwa dokonania ocen, estymacji i przyjęcia założeń, 
których wybór może wpływać na stosowane zasady rachunkowości jak również na formę prezentowanych 
wartości aktywów i pasywów oraz kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane są w oparciu o dostępne 
dane historyczne, jak również dane możliwe do zaobserwowania na rynku kapitałowym oraz szereg innych 
czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach.  Powyższe dane stanowią podstawę do 
oszacowania wartości danej kategorii aktywów i zobowiązań. 



Dokonywany jest okresowy przegląd szacunków i założeń stanowiących ich podstawę. Korekty w szacunkach są 
rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku, w przypadku gdy korekta dotyczy tylko tego 
okresu, bądź w okresie, w którym dokonano zmiany, i w okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na 
bieżący, jak i przyszłe okresy. 



Istotne szacunki zastosowane przy sporządzeniu  sprawozdania finansowego Subfunduszu dotyczą braku 
aktywności rynkowej, a tym samym konieczność wyceny w wartości godziwej opartej na modelu wyceny opartej 
na danych obserwowalnych rynkowo w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 wyceny wg hierarchii wartości 
godziwej) jak również danych nieobserwowalnych rynkowo (poziom 3 wyceny wg hierarchii wartości godziwej).  



Dzień wyceny 



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



Stosowane w okresie sprawozdawczym zasady rachunkowości  



Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2021 poz. 217 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1859) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 roku poz. 2436). 



Metoda stosowana przy obliczaniu ekspozycji AFI 



Towarzystwo oblicza ekspozycję AFI Subfunduszu w każdym dniu roboczym metodą brutto oraz metodą 
zaangażowania, określonymi odpowiednio w art. 7 oraz art. 8 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE)  
Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE 
w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni 
finansowej, przejrzystości i nadzoru.   



Wprowadzone zmiany stosowanych zasad rachunkowości: 



W okresie sprawozdawczym wystąpiły istotne zmiany w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego (zmiany prezentacyjne). Zgodnie z §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 roku poz. 2436 – „Rozporządzenie Zmieniające”) 



Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne oraz depozytariusze są obowiązani zapewnić 
dostosowanie rachunkowości do przepisów Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 nr 249 poz. 1859 – 
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„Rozporządzenie Zmieniane”), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Zmieniającym, nie później niż do dnia 1 



lipca 2021 roku. Począwszy od 1 lipca 2021 roku Towarzystwo dostosowało rachunkowość do przepisów 
Rozporządzenia Zmienianego. Opis przyjętych zasad rachunkowości wskazany w nocie 1 uwzględnia zapisy 
polityki rachunkowości zgodnie z Rozporządzeniem Zmieniającym.  



 



Wprowadzone  w/w Rozporządzeniem Zmieniającym najważniejsze zmiany dotyczyły następujących obszarów: 



 



1) Zmiany zasad i technik wyceny w wartości godziwej aktywów i zobowiązań funduszu: 



a. Odejście od stosowania skorygowanej ceny nabycia jako podstawowego sposobu wyceny instrumentów 
dłużnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Zmienianym do 30 czerwca 2021 r. Fundusz dokonywał wyceny dłużnych 
instrumentów finansowych, dla których nie występował aktywny rynek w skorygowanej cenie nabycia, 
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Od dnia 1 lipca 2021 r. dłużne instrumenty 
finansowe dla których nie jest możliwe ustalenie aktywnego rynku, co do zasady, są wyceniane według 
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, przy czym za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się 
w tym przypadku, (a) cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane 
wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (tzw. poziom 2 hierarchii wartości godziwej) albo 
w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt (a), (b) - wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny 
opartego o dane nieobserwowalne (tzw. poziom 3 hierarchii wartości godziwej).  



 



2) Zmiana dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych pojęć i definicji: 



 



a. Zmiana definicji wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Rozporządzenie Zmieniające wprowadziło daleko 
idącą zmianę w pojęciu wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, za która obecnie uznaje się (a) cenę z 
aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej), (b) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt (a), 
cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne 
w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej), (c) w przypadku braku ceny, o której 
mowa w pkt (a) i pkt (b), wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne 
(poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



b. Zmiana definicji aktywnego rynku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych do 30 czerwca 2021 r. Fundusz 
przyjmował iż aktywny rynek to rynek spełniający łącznie następujące kryteria: (a) instrumenty będące 
przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, (b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy 
i sprzedawcy, (c) ceny są podawane do publicznej wiadomości. Zmiana Rozporządzenia przyniosła zupełnie 
nową definicję aktywnego rynku, za który obecnie uznaje się: rynek, na którym transakcje dotyczące danego 
składnika aktywów lub zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, 
aby dostarczać bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki 
giełdowe, rynki pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką 
częstotliwością i wolumenem. 



c. Wprowadzenie definicji wyceny za pomocą modelu. Rozporządzenie nie zawierało dotychczas definicji w 
powyższym zakresie, jednakże wprowadzenie do jego treści zmian w zakresie wiarygodnie oszacowanej wartości 
godziwej wymagało doprecyzowania także innych pojęć, w tym określenia wyceny za pomocą modelu za którą 
uznaje się: technikę wyceny pozwalająca wyznaczyć wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązań 
poprzez przeliczenie przyszłych kwot, w szczególności przepływów pieniężnych lub dochodów i wydatków, na 
jedną zdyskontowaną kwotę z uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka lub pozwalającą za pomocą innych 
powszechnie uznanych metod na oszacowanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, gdzie dane 
wejściowe do modelu są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni lub pośredni; w przypadku gdy dane 
obserwowalne na rynku nie są dostępne, dopuszcza się zastosowanie danych nieobserwowalnych, z tym że we 
wszystkich przypadkach fundusz wykorzystuje w maksymalnym stopniu dane obserwowalne i w minimalnym 
stopniu dane nieobserwowalne. 



d. Wprowadzenie definicji danych obserwowalnych oraz danych nieobserwowalnych. Konsekwencją 
przedstawionych wyżej zmian w zakresie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej oraz zastosowanie pojęcia 
wyceny za pomocą modelu, wymagało również uzupełnienia słownika pojęć o dwie dodatkowe, nieznana 
dotychczas Rozporządzeniu definicje: dane obserwowalne, za które przyjmuj się dane wejściowe do modelu 
odzwierciedlające założenia, które przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub 
zobowiązania, uwzględniające w sposób bezpośredni lub pośredni: (a) ceny podobnych aktywów lub zobowiązań 
pochodzących z aktywnego rynku, (b) ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących 
z rynku, który nie jest aktywny, (c) dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa w pkt (a) i pkt (b), 
które są obserwowalne w odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności: – stopy 
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procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych przedziałach, – zakładaną 
zmienność, – spread kredytowy, (d) dane wejściowe potwierdzone przez rynek. Natomiast danymi 
nieobserwowalnymi są: dane wejściowe do modelu opracowywane przy wykorzystaniu wszystkich wiarygodnych 
informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat założeń przyjmowanych przez uczestników rynku, 
które spełniają cel wyceny wartości godziwej. 



 
Powyższe skutki zmian Rozporządzenia Zmieniającego zostały uwzględnione na dzień sprawozdawczy w 
rachunku wyniku.











 



 



 



 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, BPS 2055 



 
20 



 



 



Nota nr 2 Należności Subfunduszu 



NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 
na dzień 



31-12-2021 
na dzień 



31-12-2020 



Należności 5 - 



Z tytułu zbytych lokat - - 



Z tytułu instrumentów pochodnych - - 



Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - 



Z tytułu dywidend - - 



Z tytułu odsetek - - 



Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - 



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



Pozostałe 5 - 



 



Nota nr 3 Zobowiązania Subfunduszu 



NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 
na dzień 



31-12-2021 
na dzień 



31-12-2020 



Zobowiązania 5 - 



Z tytułu nabytych aktywów - - 



Z tytułu transakcji repo/sell-buy back - - 



Z tytułu instrumentów pochodnych - - 



Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 5 - 



Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów 
inwestycyjnych 



- - 



Z tytułu wypłaty dochodów Funduszu/Subfunduszu - - 



Z tytułu wypłaty przychodów Funduszu/Subfunduszu - - 



Z tytułu wyemitowanych obligacji - - 



Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - - 



Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - - 



Z tytułu gwarancji lub poręczeń - - 



Z tytułu rezerw - - 



Pozostałe składniki zobowiązań - - 



 



Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH W PODZIALE NA BANKI 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



I. Banki / waluty - 25 - 1 



MBANK S.A. - 25 - 1 



PLN 25 25 1 1 



 



 



  
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



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



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



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



- 13 - 1 



PLN 13 13 1 1 



 
 



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



okresu sprawozdawczego. 



 



Nota 4 III. Ekwiwalenty środków pieniężnych 



Nie dotyczy 
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Nota nr 5 Ryzyka 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Środki pieniężne i ekwiwalenty 25 1 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 16 2 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 2 



Suma: 41 5 



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



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-5 II. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPŁYWU 
ŚRODKÓW 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (*) 26 - 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (*) - - 



Zobowiązania (**) - - 



Suma: 26 - 



 
(**) Jako aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 
traktuje się zmiennokuponowe dłużne instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne na stopę procentową 
których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia. 



(***) Jako zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 
traktuje się instrumenty pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowy jest ujemna. 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



72 5 



Środki na rachunkach bankowych 25 1 



Należności 5 - 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 42 2 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 2 



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



59 4 



BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 20 2 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 20 2 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - 



SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 14 2 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 14 2 



MBANK S.A. 25 - 



Środki na rachunkach bankowych 25 - 



 



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



(*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/u danego emitenta 
w aktywach ogółem. 
 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



- - 
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Nota nr 6 Instrumenty pochodne 



Nie dotyczy 



 



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



Nie dotyczy 



 



Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 



Nie dotyczy 



 



Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe 



    na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI 
BILANSU 



Waluta 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień bilansowy 



w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



I. Aktywa   - 189 - 15 



1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   - 25 - 1 



  PLN 25 25 1 1 



2) Należności   - 5 - - 



  PLN 5 5 - - 



3) Transakcje reverse repo/buy-sell back   - - - - 



4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku   - 159 - 12 



  PLN 159 159 12 12 



5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym 
rynku 



  - - - 2 



  PLN - - 2 2 



6) Pozostałe aktywa   - - - - 



II. Zobowiązania   - 5 - - 



  PLN 5 5 - - 



 



Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja 



  
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



NOTA-10 I. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY 
ZYSK (STRATA) Z TYTUŁU LOKAT 



Wartość 
zrealizowanego 



zysku  (straty) ze 
zbycia lokat w 



tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 



zysku  (straty) ze 
zbycia lokat w 



tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 3 4 - 1 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - - - 



Suma: 3 4 - 1 



 



Nota 10 II. Wypłacone dochody Subfunduszu 



Nie dotyczy 



 



Nota 10 III. Wypłacone przychody ze zbycia lokat Subfunduszu 



Nie dotyczy 



 



Nota nr 11 Koszty Subfunduszu 



Nie dotyczy 



Nota 11 I.  Koszty pokrywane przez Towarzystwo 



Nie dotyczy 



Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa 



NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH 
UCZESTNICTWA 



na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 na dzień 31-12-2019 



I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie 
lata obrotowe 



184 15 - 



II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek 
uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe 



133,26 115,20   
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VII. INFORMACJA DODATKOWA 



 
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu 



finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 



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



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



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



3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych 
finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 



 



a) Zbiorcza wartość aktywów i zobowiązań sklasyfikowanych na poszczególnych poziomach (poziom 



1, 2 lub 3) hierarchii wartości godziwej. W przypadku składników lokat, których wartość godziwa 



jest szacowana na poziomie 2 albo poziomie 3 hierarchii wartości godziwej, fundusz przedstawia 



informacje o łącznym udziale takich lokat w aktywach netto funduszu oraz o związanym z nimi 



ryzyku. 



  31-12-2021 



  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 2 i 3 Razem 



AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE W 
WARTOŚCI GODZIWE 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Procentowy 
udział w 



aktywach netto 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Aktywa 159 0 0 0,00% 159 



Akcje 95 - - - 95 



Warranty subskrypcyjne - - - - - 



Prawa do akcji - - - - - 



Prawa poboru - - - - - 



Kwity depozytowe - - - - - 



Listy zastawne - - - - - 



Dłużne papiery wartościowe 42 - - - 42 



Instrumenty pochodne - - - - - 



Udziały w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością 



- - - - - 



Jednostki uczestnictwa - - - - - 



Certyfikaty inwestycyjne - - - - - 



Tytuły uczestnictwa emitowane przez 
instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą 



22 - - - 22 



Wierzytelności - - - - - 



Udzielone pożyczki pieniężne - - - - - 



Weksle - - - - - 



Depozyty - - - - - 



Waluty - - - - - 



Nieruchomości - - - - - 



Statki morskie - - - - - 



Transakcje reverse repo/buy-sell back - - - - - 



Zobowiązania 0 0 0 0,00% 0 



Transakcje repo/sell-buy back - - - - - 



Instrumenty pochodne - - - - - 



 



Z instrumentami wycenianymi za pomocą modeli (2 i 3 poziom wyceny wg wartości godziwej) wyceny wiążą 



się poniższe ryzyka: 



 



1. Ryzyko płynności lokat: Ograniczona płynność może utrudnić szybką sprzedaż lub nabycie określonych 



kategorii lokat lub spowodować, że takie transakcje będą zrealizowane po cenach znacząco odbiegających od 



cen rynkowych, co może negatywnie wpływać na rentowność takich lokat. 



2. Ryzyko stóp procentowych - odwrotna zależność pomiędzy wartością instrumentów dłużnych a poziomem stóp 



procentowych. Oznacza to, że wzrost stóp procentowych może się przełożyć na spadek wartości lub cen takich 



instrumentów, co z kolei może mieć niekorzystny wpływ na wartość lokat.  



3. Ryzyko niewypłacalności emitentów: Ryzyko niewypłacalności emitentów, ponoszone przez Fundusz, jest 



zależne od ich wiarygodności kredytowej i jest związane z ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty wartości 



danych składników aktywów. Zmiany pozycji finansowej emitenta lub perspektyw jego rozwoju mogą 



skutkować spadkiem ceny wyemitowanych przez ten podmiot instrumentów, a tym samym pogorszeniem 



rentowności inwestycji w dany instrument. 
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4. Ryzyko modelu wyceny: model wyceny danego aktywa/zobowiązania stosowany przez Fundusz może okazać 



się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu. 



 



b) kwoty wszelkich przeniesień między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii wartości godziwej, 



powody tych przeniesień i stosowane przez jednostkę zasady ustalania, kiedy przeniesienia między 



poziomami powinny nastąpić. Informacje o przeniesieniu na każdy poziom są ujawniane i 



omawiane oddzielnie od informacji o przeniesieniu z każdego poziomu: 



  od 01-01-2021 do 31-12-2021 



Aktywa przeniesione z poziomu 2 na poziom 1 
Wartość na dzień 
bilansowy w danej 



walucie 
Powód przeniesienia 



Dłużne papiery wartościowe 4 
Pojawienie się aktywnego rynku dla danego 
aktywa wycenianego na poziomie 2 



 



c) w przypadku regularnych wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 2 i poziomie 3 



hierarchii wartości godziwej – opis techniki (technik) wyceny oraz dane wejściowe wykorzystane w 



wycenie wartości godziwej. Jeżeli nastąpiła zmiana techniki wyceny, w szczególności zastąpienie 



metody rynkowej metodą przychodów lub zastosowanie dodatkowej techniki wyceny, jednostka 



ujawnia zmianę i jej powody. W przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na 



poziomie 3 hierarchii wartości godziwej jednostka dostarcza informacje ilościowe na temat 



nieobserwowalnych danych wejściowych wykorzystanych w wycenie wartości godziwej. Jednostka 



nie musi tworzyć ilościowych informacji w celu spełnienia wymogu ujawniania informacji, jeżeli 



ilościowe nieobserwowalne dane wejściowe nie zostały opracowane przez jednostkę przy okazji 



wyceny wartości godziwej (np. kiedy jednostka wykorzystuje ceny z wcześniejszych transakcji lub 



informacje o cenach strony trzeciej bez korekty). Ujawniając informacje, jednostka nie może 



jednak pomijać ilościowych nieobserwowalnych danych wejściowych, które są istotne dla wyceny 



wartości godziwej i do których jednostka ma racjonalny dostęp: 



Nie dotyczy 



 



d) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej - uzgodnienie bilansu otwarcia i bilansu zamknięcia, przy czym należy oddzielnie ujawnić 



zmiany, które w trakcie przypisywanego okresu dotyczyły: 



 



a. łącznych zysków lub strat za okres ujęty w wyniku z operacji oraz pozycji 



wyniku z operacji, w których ujęto te zyski lub straty: 



Nie dotyczy 



b. operacji kupna, sprzedaży, emisji i rozliczeń (każdy z tych rodzajów zmian 



ujawnia się oddzielnie): 



Nie dotyczy 



c. kwoty przeniesień na poziom lub z poziomu 3 hierarchii wartości godziwej, 



powodów tych przeniesień i stosowanych przez fundusz zasad 



ustalania, kiedy przeniesienie między poziomami powinno nastąpić. 



Informacje o przeniesieniu na poziom 3 są ujawniane i opisywane 



oddzielnie od informacji o przeniesieniu z poziomu 3: 



Nie dotyczy 



 



e) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej – kwotę łącznych zysków lub strat za okres, o którym mowa w pkt. 3d) lit. a), ujętą w 



wyniku z operacji, która jest przypisywana zmianie niezrealizowanych zysków lub strat 



związanych z tymi aktywami lub zobowiązaniami posiadanymi na koniec okresu sprawozdawczego 



oraz pozycję (pozycje) wyniku z operacji, w której ujęto niezrealizowane zyski lub straty 



Nie dotyczy 



 



f) w przypadku regularnych i nieregularnych wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 



3 hierarchii wartości godziwej - opis procesu wyceny przeprowadzonego przez fundusz, w tym na 



przykład informacje, jak fundusz podejmuje decyzje w sprawie zasad i procedur wyceny oraz 



analizuje zmiany wycen wartości godziwej w kolejnych okresach 



Nie dotyczy 



 



g) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej w zakresie wszystkich takich wycen – opisową prezentację wrażliwości wyceny wartości 



godziwej na zmiany nieobserwowalnych danych wejściowych, jeżeli zmiana tych danych 



wejściowych dająca inną kwotę może prowadzić do wyraźnie wyższej lub niższej wyceny wartości 



godziwej. Jeżeli istnieją powiązania między tymi danymi wejściowymi a innymi 
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nieobserwowalnymi danymi wejściowymi wykorzystywanymi w wycenie wartości godziwej, 



fundusz przedstawia również opis tych powiązań i sposobu, w jaki mogą wzmóc lub  



złagodzić wpływ zmian nieobserwowalnych danych wejściowych na wycenę wartości godziwej: 



  Nie dotyczy 



 
h) Ujawnienie informacji, w zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, w przypadku 



gdy zmiana jednego elementu lub większej ilości Nieobserwowalnych Danych Wejściowych 



przyjęta w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alternatywnych założeń istotnie 



zmieniłaby Wartość Godziwą, w sposób umożliwiający ujawnienie skutku takich zmian oraz 



sposobu obliczenia skutku zmian w celu odzwierciedlenie racjonalnie możliwego alternatywnego 



założenia - w przypadku wycen Wartości Godziwej sklasyfikowanych na Poziomie 3 Hierarchii 



Wartości Godziwej: 



Nie zidentyfikowano sytuacji, w której przyjęcie innych racjonalnych założeń w zakresie danych 



nieobserwowalnych istotnie wpłynęłoby na oszacowanie wartości godziwej. 



 
 



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



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



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



b) Informacja o przypadkach zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub 
zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 



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



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



Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz. 
 



5. Informacja o kontynuacji działalności przez Fundusz 



Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istniały okoliczności wskazujące na zagrożenie 
możliwości kontynuowania działalności przez Fundusz. 
 



a) Informacje o ustanowionych zastawach rejestrowych. 
- Fundusz nie posiada ustanowionych zastawów rejestrowych.  



 
b) Informacje o certyfikatach inwestycyjnych nieopłaconych w całości ceny emisyjnej: 
- nie dotyczy 
 
c) Informacje o dokonywanych odpisach aktualizujących wartości aktywów funduszu: 
- W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisu aktualizującego 
aktywów. 
 
d) Informacje o aktywach funduszu, w odniesieniu do których minął termin płatności lub występują 



opóźnienia w regulowaniu odsetek lub innych zobowiązań umownych: 
- Fundusz nie posiada aktywów, w odniesieniu do których minął termin płatności. 
 
e) Informacje o przestrzeganiu ustawowych ograniczeń inwestycyjnych 
- Fundusz przestrzegał ustawowych ograniczeń inwestycyjnych 



 
 



 
6. Inne informacje niż wskazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny 



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



Poziom zaszczepienia społeczeństw większości krajów o wysokim PKB per capita pod koniec roku 2021 
osiągnął wysokie poziomy, w granicach  70-90%. Jak pokazują statystyki zachorowań na covid-19, 
szczepionki nie chronią przez zarażeniem kolejnym, najnowszym wariantem wirusa - omicronem. W 
odpowiedzi na brak skuteczności szczepionek w zakresie zarażania, niektórzy lekarze zalecają ludziom 
kolejne dawki szczepień. Podejście do tematu obostrzeń znacznie spolaryzowało się w różnych krajach, 
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przy czym przeważa tendencja powolnego odchodzenia od restrykcji. Rynki finansowe w coraz mniejszym 
stopniu reagują na nowe doniesienia nt. pandemii. Śmiertelność spowodowana wirusem spada, część 
krajów odwołuje pandemię np. Szwecja, Dania, czy Wielka Brytania. Może to mieć daleko idące implikacje 
dla popytu na usługi w pierwszym półroczu 2022 roku i jeszcze bardziej przyspieszyć presję inflacyjną w 
gospodarce. 
W dniu 24 lutego 2022 r. wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Pierwotnie zakładano, że do ataku może 
dojść, ale skala na jaką faktycznie rozpoczęto działania wojenne przerosła najczarniejsze scenariusze. 
Obawy o światowy kryzys gospodarczy związany z możliwością rozlania się konfliktu na sąsiednie kraje, a 
także możliwością uwikłania się w wojnę NATO spowodowały ucieczkę inwestorów od aktywów krajów 
Emerging Markets, szczególnie z regionu Europy środkowo-wschodniej. Głównym kierunkiem przypływu 
kapitału stały się bezpieczne przystanie w postaci dolara, obligacji amerykańskich i złota. Bardzo silnie 
zwyżkowały surowce. Konsekwencją ataku było nałożenie na Rosję sankcji gospodarczych. Na rublu i 
aktywach rosyjskich nastąpił krach. Fundusze zarządzane przez BPS TFI nie były zaangażowane w żadne 
instrumenty z rynku rosyjskiego. Po okresie największej paniki, miesiąc od rozpoczęcia agresji, rynki 
finansowe powracają do względnego spokoju. Spada zmienność i powraca płynność. Sytuacja na rynkach 
będzie w dużej mierze zależała od tego jak długo będzie trwała wojna, czy strony dojdą do porozumienia, 
czy też konflikt będzie się przeciągał na kolejne miesiące. 



Pozostałe informacje wymagane przepisami prawa 



 



1) Informacje, o których mowa w art. 222b Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 



zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm.) 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia okresowo informacje o: 



a) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich 



niepłynnością, 



b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, 



c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot nim 



zarządzający 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia regularnie 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, 



b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Informacje ujawniane okresowo: 



Informacje o udziale procentowym aktywów AFI, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w 



związku z ich niepłynnością: 



Subfundusz nie posiada aktywów będących przedmiotem specjalnych ustaleń związanych z ich 



niepłynnością. 



Informacje o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością 



Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością zapewniają spójność profilu zarządzania 



płynnością z polityką umarzania tytułów uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie było dokonywanych 



zmian w regulacjach zarządzania płynnością. 



Informacje o aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez TFI 



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie 



W Towarzystwie funkcjonuje wdrożony system zarządzania ryzykiem, w ramach którego wyodrębniono 



jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem. Za opracowanie systemu zarządzania ryzykiem, jego 



wdrożenie oraz właściwe funkcjonowanie odpowiada Zarząd Towarzystwa. System zarządzania ryzykiem 



został wdrożony z uwzględnieniem skali i zakresu działalności Towarzystwa.  
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Zarządzanie ryzykiem odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, Statutu Funduszu, 



procedur i regulaminów wewnętrznych oraz przyjętego w Towarzystwie systemu limitów wewnętrznych. 



System limitów wewnętrznych określa limity na poszczególne rodzaje ryzyka związane z polityką i strategią 



inwestycyjną Subfunduszu. Limity wewnętrzne określane są dodatkowo względem ograniczeń 



przewidzianych w przepisach prawa oraz Statucie Funduszu.  



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie podlega corocznej ocenie biegłego rewidenta.  



Aktualny profil ryzyka Subfunduszu:  



Subfundusz BPS 2055 



SRRI 4 



SRRI – Syntetyczny wskaźnik ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa Funduszu 



na podstawie danych historycznych. Wskaźnik określany jest w 7 stopniowej skali, gdzie poziom ryzyka 



związany z Funduszem wzrasta wraz z wartością wskaźnika od 1 do 7.  



Ryzyka istotne dla Subfunduszu nie objęte wskaźnikiem SRRI: 



 ryzyko kredytowe, 



 ryzyko płynności, 



 ryzyko kontrahenta, 



 ryzyko operacyjne, 



 ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, 



 ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne, 



 ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej, 



 ryzyko wyceny, 



 ryzyko koncentracji. 



Aktualne informacje o rodzaju ryzyk, które są istotne dla Subfunduszu oraz ich definicje zawarte są  



w dokumencie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. 



W ramach przyjętych limitów wewnętrznych dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 



oraz na podstawie obowiązujących przepisów ustawy i Statutu, Subfundusz posiada określone limity na 



ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe i koncentracji, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne, ryzyko kontrahenta 



oraz ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej. 



Na dzień 31.12.2021 r. Subfundusz nie naruszał limitów inwestycyjnych.  



Towarzystwo nie posiada informacji o zdarzeniach, które w sposób prawdopodobny mogą wpłynąć na 



przekroczenie określonych dla Subfunduszu limitów ryzyka.  



Informacje ujawniane regularnie: 



Informacje o 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 ramach obowiązującego systemu limitów wewnętrznych przyjęto następujący limit dźwigni finansowej AFI 



wyliczonej z wykorzystywaniem metody zaangażowania: 



Subfundusz BPS 2055 



Limit dźwigni 



finansowej 



(%WAN) 



130 



W okresie sprawozdawczym poziom limitu nie uległ zmianie. 
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Prawo do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 



porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W okresie bilansowym nie wystąpiły zmiany w zakresie prawa do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub 



gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI. Subfundusz w okresie 



bilansowym nie wykorzystywał ponownie zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia 



dotyczącego dźwigni finansowej AFI.  



Informacje o łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Na dzień bilansowy dźwignia finansowa AFI, wyliczona z wykorzystywaniem metody zaangażowania, 



wynosiła: 



 



Dźwignia finansowa AFI (% WAN) 



 



Limit  
Na dzień 



31.12.2021 r. 



Minimalna  



w okresie 



sprawozdawczym 



Przeciętna  



w okresie 



sprawozdawczym 



Maksymalna  



w okresie 



sprawozdawczym 



130 100,0 100,0 100,0 100,0 



 



2) Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 



(UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z 



użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 



648/2012 (dalej: „Rozporządzenie 2015/2365”) 



Subfundusz we wskazanym okresie nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 



wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 11) Rozporządzenia 2015/2365, tj.: 



a) udzielania pożyczek papierów wartościowych lub towarów lub zaciągania pożyczek papierów 



wartościowych lub towarów, 



b) transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż (buy-sell back) lub transakcji zwrotnych sprzedaż-kupno (sell-buy 



back), 



c) transakcji odkupu, 



d) transakcji z obowiązkiem uzupełnienia  zabezpieczenia kredytowego oraz, 



swapów przychodu całkowitego w rozumieniu art. 3 pkt 18) Rozporządzenia 2015/2365. 
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Sprawozdanie   



niezależnego  



biegłego rewidenta z badania  



rocznego jednostkowego  



sprawozdania finansowego 



Dla Akcjonariuszy BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 



 



Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego  



Opinia 



Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu BPS 2055 



(Subfundusz), subfunduszu wydzielonego w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, którego organem jest BPS 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 8, na które 



składa się zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, bilans sporządzony na ten dzień, 



rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy zakończony w tym dniu oraz 



noty objaśniające i informacja dodatkowa. 



Naszym zdaniem, załączone roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe: 



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



2021 roku oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z przepisami 



ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 217, z 



późniejszymi zmianami) (Ustawa o rachunkowości) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,  



• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 



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



statutu Funduszu. 



Podstawa opinii 



Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z: 



  



• ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 



publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1415, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o 



biegłych rewidentach), oraz 
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• Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania (KSB) 



uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, z 



późniejszymi zmianami. 



 



Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.  



Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych 



(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla 



Księgowych (Kodeks IESBA) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 



25 marca 2019 roku jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, 



które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Ponadto wypełniliśmy nasze inne 



obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.  



 



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



naszej opinii. 



 



 



Odpowiedzialność Zarządu i Komitetu Audytu Towarzystwa za roczne jednostkowe sprawozdanie 



finansowe 



 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 



rachunkowych, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu, 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, przyjętymi zasadami (polityką) 



rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem Funduszu. Zarząd 



Towarzystwa jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia 



rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 



spowodowanego oszustwem lub błędem. 



Sporządzając roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę 



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



związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuowania działalności, z wyjątkiem 



sytuacji kiedy Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać 



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



Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby roczne 



jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o 



rachunkowości. Komitet Audytu Towarzystwa monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz 



skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w 



tym w zakresie sprawozdawczości finansowej. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego 



 



Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy roczne 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 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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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 rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury 



badania odpowiadające na te ryzyka i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i 



odpowiednie, aby stanowić podstawę naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia 



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



związane ze zmową, fałszerstwem, celowymi pominięciami, wprowadzeniem w błąd lub obejściem 



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;  



• oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalność 



szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 



• oceniamy odpowiedniość przyjęcia przez Zarząd Towarzystwa założenia kontynuacji działalności oraz, 



na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami 



lub warunkami, które mogą podawać w znaczącą wątpliwość zdolność Subfunduszu do kontynuacji 



działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas 



zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na związane z tym ujawnienia w 



sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, zmodyfikowanie naszej opinii. 



Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego 



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



Subfundusz nie będzie kontynuować działalności; 



• oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia 



będące jego podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 



 



Przekazujemy Komitetowi Audytu Towarzystwa informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie 



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



kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 



 



Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji  



 



Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych 



 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności Subfunduszu z regulacjami 



ostrożnościowymi określonymi w odrębnych przepisach. 



Celem badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie było wyrażenie opinii na temat przestrzegania 



przez Subfundusz regulacji ostrożnościowych, zatem nie wyrażamy opinii na ten temat. W ramach badania 



rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu przeprowadziliśmy procedury, których 



celem była identyfikacja naruszenia przez Subfundusz regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych 



przepisach, które mogłoby mieć istotny wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe.  



W wyniku przeprowadzonego badania załączonego rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 



informujemy, że nie stwierdziliśmy przypadków naruszenia przez Subfundusz w okresie od 1 stycznia 2021 
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roku do 31 grudnia 2021 roku obowiązujących go regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych 



przepisach, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. 



 



 



Paweł Zaczyński 
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Sprawozdanie   



niezależnego  



biegłego rewidenta z badania  



rocznego jednostkowego  



sprawozdania finansowego 



Dla Akcjonariuszy BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 



Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego  



Opinia 



Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu BPS 2060 



(Subfundusz), subfunduszu wydzielonego w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, którego organem jest BPS 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 8, na które 



składa się zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, bilans sporządzony na ten dzień, 



rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy zakończony w tym dniu oraz 



noty objaśniające i informacja dodatkowa. 



Naszym zdaniem, załączone roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe: 



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



2021 roku oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z przepisami 



ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 217, z 



późniejszymi zmianami) (Ustawa o rachunkowości) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,  



• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 



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



statutu Funduszu. 



 



Podstawa opinii 



Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z: 



  



• ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 



publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1415, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o 



biegłych rewidentach), oraz 
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• Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania (KSB) 



uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, z 



późniejszymi zmianami. 



 



Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.  



Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych 



(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla 



Księgowych (Kodeks IESBA) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 



25 marca 2019 roku jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, 



które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Ponadto wypełniliśmy nasze inne 



obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.  



 



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



naszej opinii. 



 



 



Odpowiedzialność Zarządu i Komitetu Audytu Towarzystwa za roczne jednostkowe sprawozdanie 



finansowe 



 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 



rachunkowych, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu, 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, przyjętymi zasadami (polityką) 



rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem Funduszu. Zarząd 



Towarzystwa jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia 



rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 



spowodowanego oszustwem lub błędem. 



Sporządzając roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę 



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



związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuowania działalności, z wyjątkiem 



sytuacji kiedy Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać 



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



Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby roczne 



jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o 



rachunkowości. Komitet Audytu Towarzystwa monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz 



skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w 



tym w zakresie sprawozdawczości finansowej. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego 



 



Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy roczne 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 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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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 rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury 



badania odpowiadające na te ryzyka i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i 



odpowiednie, aby stanowić podstawę naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia 



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



związane ze zmową, fałszerstwem, celowymi pominięciami, wprowadzeniem w błąd lub obejściem 



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;  



• oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalność 



szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 



• oceniamy odpowiedniość przyjęcia przez Zarząd Towarzystwa założenia kontynuacji działalności oraz, 



na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami 



lub warunkami, które mogą podawać w znaczącą wątpliwość zdolność Subfunduszu do kontynuacji 



działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas 



zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na związane z tym ujawnienia w 



sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, zmodyfikowanie naszej opinii. 



Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego 



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



Subfundusz nie będzie kontynuować działalności; 



• oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia 



będące jego podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 



 



Przekazujemy Komitetowi Audytu Towarzystwa informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie 



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



kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 



 



Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji  



 



Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych 



 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności Subfunduszu z regulacjami 



ostrożnościowymi określonymi w odrębnych przepisach. 



Celem badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie było wyrażenie opinii na temat przestrzegania 



przez Subfundusz regulacji ostrożnościowych, zatem nie wyrażamy opinii na ten temat. W ramach badania 



rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu przeprowadziliśmy procedury, których 



celem była identyfikacja naruszenia przez Subfundusz regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych 



przepisach, które mogłoby mieć istotny wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe.  



W wyniku przeprowadzonego badania załączonego rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 



informujemy, że nie stwierdziliśmy przypadków naruszenia przez Subfundusz w okresie od 1 stycznia 2021 
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roku do 31 grudnia 2021 roku obowiązujących go regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych 



przepisach, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. 



 



 



Paweł Zaczyński 
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I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU 



 



Nazwa Subfunduszu 



BPS 2060 (dalej jako „Subfundusz”) jest subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu BPS Emerytura PPK 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej jako „Fundusz”). 



Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 



- BPS 2025 utworzony 04 czerwca 2019,  



- BPS 2030 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2035 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2040 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2045 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2050 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2055 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2060 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2065 utworzony 14 kwietnia 2021. 



Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1652. 



Fundusz został zarejestrowany w dniu 04 czerwca 2019 roku na podstawie Ustawy o PPK po spełnianiu 
wymagań :  



- nadania Funduszowi Statutu przez Towarzystwo; 



- zawarcia przez Towarzystwo z Depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu 
inwestycyjnego; 



- wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 



Fundusz i Subfundusz zostały utworzone na czas nieokreślony. Subfundusz ma jedną kategorię jednostek 
uczestnictwa. 



 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 



Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, jest zarządzany przez BPS Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej „Towarzystwem”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 81. 
Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego  



przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000303993. 



 



Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 



Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Grant Thornton Polska sp. z o. o. sp. k. z 
siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań.  



 



Cel inwestycyjny Subfunduszu 



1. Celem inwestycyjnym BPS 2060 jest wzrost wartości Aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat. 



2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 



3. Zdefiniowana Data Subfunduszu to 2060 rok. Fundusz osiągnie Zdefiniowaną Datę w pierwszym Dniu 
Wyceny w 2060 roku. 



4. Subfundusz jest dedykowany dla Uczestników, którzy urodzili się w latach 1998-2002. 
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Specjalizacja Subfunduszu 



Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu, przy uwzględnieniu ograniczeń inwestycyjnych w następujące kategorie 
lokat:  



1. Instrumenty Rynku Pieniężnego,  



2. dłużne papiery wartościowe,  



3. listy zastawne,  



4. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne  



5. depozyty w bankach krajowych i zagranicznych,  



6. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą,  



- pod warunkiem że są zbywalne, z zastrzeżeniem, iż warunek zbywalności nie dotyczy depozytów bankowych 
oraz jednostek uczestnictwa. 



 



Ograniczenia inwestycyjne 



1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu jest prowadzona z uwzględnieniem konieczności ograniczenia poziomu 
ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK w taki sposób, iż udziały Części Udziałowej i 
Części Dłużnej w wartości Aktywów Subfunduszu będą uwzględniały konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa lokat wraz ze zbliżaniem się do Zdefiniowanej Daty. W szczególności będą one kształtowały 
się następująco: 



1)   począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnął swoją Zdefiniowaną Datę, o której mowa w art. 101 
ust. 3 Statutu, udział Części Udziałowej nie może być większy niż 15%, a udział Części Dłużnej nie 
może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu.  



2)   w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt. 1) udział Części Udziałowej nie może być 
mniejszy niż 10% oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części 
Dłużnej nie może być mniejszy, niż 70% oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów 
Subfunduszu, przy tym w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej będzie stopniowo 
zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 



3)   w okresie 5 lat poprzedzających data, o której mowa w pkt. 2), udział Części Udziałowej nie może być 
mniejszy niż 25% oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części 
Dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów 
Subfunduszu; 



4)   w okresie 10 lat poprzedzających datę, o którym mowa w pkt. 3) udział Części Udziałowej nie może być 
mniejszy, niż 40% oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części 
Dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz nie większy, niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu; 



5)   począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt. 4)udział 
Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 60% oraz nie może być większy niż 80% wartości 
Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 20% i nie może być większy 
niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 



2. Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 



1)    nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 



- papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 
Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny 
państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny 
albo przez organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub 
gwarantowane przez te organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym 
nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 



- depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach 
kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te 
instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach; 
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2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym 
nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają 
ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w 
swoich operacjach. 



3. Subfundusz, w ramach Części Udziałowej portfela może lokować: 



1) nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych wchodzące w skład indeksu WIG20 lub Instrumenty Pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20; 



2) nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub Instrumenty 
Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40; 



3) nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w 
Warszawie inne niż wymienione w pkt 1) i 2) oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych 
spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 
instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty 
publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych 
S.A. w Warszawie, 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 wartościowych; 



4) nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD 
innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te 
instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów.  



4. Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu oraz udziału 
poszczególnych kategorii lokat 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 funduszu zdefiniowanej daty, na podstawie ostatnio 
dostępnych funduszowi zdefiniowanej daty danych, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu 
Instrumentów Pochodnych. 



 



Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania 
finansowego 



1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień  31 grudnia 2021 roku, za okres 
od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, przy założeniu kontynuowania działalności 
Funduszu oraz Subfunduszu w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności Funduszu oraz Subfunduszu. 



2. Ze względu na charakter i istotność pozycji informacje zawarte w jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym wykazane zostały, o ile nie zaznaczono inaczej, w pełnych tysiącach złotych. 
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II. ZESTAWNIENIE LOKAT 



TABELA GŁÓWNA 
  31-12-2021 31-12-2020 



TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Akcje 21 21 51,24% 2 2 66,67% 



Warranty subskrypcyjne - - - - - - 



Prawa do akcji - - - - - - 



Prawa poboru - - - - - - 



Kwity depozytowe - - - - - - 



Listy zastawne - - - - - - 



Dłużne papiery wartościowe 11 11 26,83% - - - 



Instrumenty pochodne - - - - - - 



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



Jednostki uczestnictwa - - - - - - 



Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 



Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 



4 5 12,20% - - - 



Wierzytelności - - - - - - 



Udzielone pożyczki pieniężne - - - - - - 



Weksle - - - - - - 



Depozyty - - - - - - 



Waluty - - - - - - 



Nieruchomości - - - - - - 



Statki morskie - - - - - - 



Inne - - - - - - 



Suma: 36 37 90,27% 2 2 66,67% 



 



 



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



 



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



sprawozdania finansowego. 
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY     1 515   21 21 51,24% 



CCC S.A. (PLCCC0000016) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



1 POLSKA - - - 



GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W 
WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



17 POLSKA 1 1 2,44% 



JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. 
(PLJSW0000015) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



24 POLSKA 1 1 2,44% 



KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



4 LUKSEMBURG - - - 



KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



17 POLSKA 3 2 4,88% 



GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



13 POLSKA 1 1 2,44% 



BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 
(PLPEKAO00016) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



8 POLSKA 1 1 2,44% 



PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. 
(PLPGER000010) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



84 POLSKA 1 1 2,44% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



307 POLSKA 2 2 4,88% 



POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 
(PLPKN0000018) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



2 POLSKA - - - 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



17 POLSKA 1 1 2,44% 



CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



11 POLSKA - - - 



POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 
(PLPZU0000011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



64 POLSKA 2 2 4,88% 



ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



14 POLSKA 1 1 2,44% 



ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



102 POLSKA 1 1 2,44% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 
(PLTAURN00011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



45 POLSKA - - - 



RANK PROGRESS S.A. (PLRNKPR00014) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



623 POLSKA 2 2 4,88% 



ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



7 POLSKA - 1 2,44% 



WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. 
(PLWRTPL00027) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



3 POLSKA - 1 2,44% 



X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA 
(PLXTRDM00011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



77 POLSKA 1 1 2,44% 



DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



1 POLSKA - - - 



MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 
(HU0000153937) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



BUDAPEST STOCK 
EXCHANGE 



39 WĘGRY 1 1 2,44% 



ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME 
(LU2237380790) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



34 LUKSEMBURG 2 1 2,44% 



HUUUGE INC. (US44853H1086) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



1 
STANY 



ZJEDNOCZONE 
- - - 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY     -   - - - 



NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU     -   - - - 



Suma:     1 515   21 21 51,24% 



 



TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent 
Kraj 



siedziby 
emitenta 



Termin 
wykupu 



Warunki 
oprocentowania 



Wartość 
nominalna 



Liczba 



Wartość 
według 



ceny 
nabycia w 



tys. 



Wartość 
według 



wyceny na 
dzień 



bilansowy 
w tys. 



Procentowy 
udział w 



aktywach 
ogółem 



O terminie wykupu do 1 roku               - - - - 



Obligacje               - - - - 



Bony skarbowe               - - - - 



Bony pieniężne                - - - - 



Inne               - - - - 



O terminie wykupu powyżej 1 
roku 



              11 11 11 26,83% 



Obligacje               11 11 11 26,83% 



AKTYWNY RYNEK 
NIEREGULOWANY 



              1 1 1 2,44% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent 
Kraj 



siedziby 
emitenta 



Termin 
wykupu 



Warunki 
oprocentowania 



Wartość 
nominalna 



Liczba 



Wartość 
według 



ceny 
nabycia w 



tys. 



Wartość 
według 



wyceny na 
dzień 



bilansowy 
w tys. 



Procentowy 
udział w 



aktywach 
ogółem 



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



AKTYWNY RYNEK 
NIEREGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
ALTERNATYWNY 
SYSTEM OBROTU 



BANK POLSKA KASA 
OPIEKI S.A. 



POLSKA 29-10-2027 
2,4600% 
(ZMIENNY 
KUPON) 



1 000 1 1 1 2,44% 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



              10 10 10 24,39% 



PS1024 (PL0000111720) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-10-2024 
2,2500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 2 2 2 4,88% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0631 
(PL0000500328) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 12-06-2031 
2,9700% 
(ZMIENNY 
KUPON) 



1 000 6 6 6 14,63% 



DS1023 (PL0000107264) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-10-2023 
4,0000% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 2 2 2 4,88% 



Bony skarbowe               - - - - 



Bony pieniężne                - - - - 



Inne               - - - - 



Suma:               11 11 11 26,83% 



 



 
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 



TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE 
PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO 



INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA 
GRANICĄ 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta 
Kraj siedziby 



emitenta 
Liczba 



Wartość według 
ceny nabycia w 



tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział 
w aktywach 



ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY         15,000 4 5 12,20% 



- LYXOR DAX (DR) UCITS ETF, O-End- F, 
ETF (LU0252633754) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



BORSA ITALIANA - FRANCJA 4,000 2 3 7,32% 



- LYX ETF S&P 500, ETP, ETF 
(LU0496786574) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



EURONEXT PARIS - LUKSEMBURG 11,000 2 2 4,88% 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY         - - - - 



NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU         - - - - 



Suma:         15,000 4 5 12,20% 
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TABELE DODATKOWE 



TABELA DODATKOWA 
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT 



Rodzaj Łączna liczba 



Wartość 
według ceny 



nabycia w 
tys. 



Wartość 
według 



wyceny na 
dzień 



bilansowy w 
tys. 



Procentowy 
udział w 



aktywach 
ogółem 



Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa     6 6 14,63% 



  
Dłużne papiery 
wartościowe 



6 6 6 14,63% 



Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP     - - - 



Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki 
samorządu terytorialnego 



    - - - 



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



    - - - 



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



    - - - 



Suma:   6 6 6 14,63% 



 



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



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 5 12,20% 



Suma: 5 12,20% 



 



Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 



Nie dotyczy 
 
Instrumenty rynku pieniężnego 



Nie dotyczy 
 
Papiery wartościowe emitowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest 
rzeczpospolita polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 



Nie dotyczy 
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III. BILANS 



BILANS 
na dzień 



31-12-2021 
na dzień 



31-12-2020 



I. Aktywa 41 3 



1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 1 



2. Należności - - 



3. Transakcje reverse repo/buy-sell back - - 



4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 37 2 



5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - 



6. Pozostałe aktywa - - 



II. Zobowiązania - - 



III. Aktywa netto (I - II) 41 3 



IV. Kapitał Funduszu/Subfunduszu 39 3 



1. Kapitał wpłacony 40 3 



2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -1 - 



V. Dochody zatrzymane 1 - 



1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 0 0 



2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 0 



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 0 



VII. Kapitał Funduszu/Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 41 3 



      



Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 316,9603 27,9168 



Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 129,09 117,89 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, 
które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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IV. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



I. Przychody z lokat - - 



Dywidendy i inne udziały w zyskach - - 



Przychody odsetkowe - - 



Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - 



Dodatnie saldo różnic kursowych - - 



Pozostałe - - 



II. Koszty Funduszu/Subfunduszu - - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 



- stała część wynagrodzenia - - 



- zmienna część wynagrodzenia - - 



Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 



Opłaty dla Depozytariusza - - 



Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu/Subfunduszu - - 



Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - 



Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości - - 



Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami Funduszu/Subfunduszu - - 



Opłaty za usługi prawne - - 



Opłaty za usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - 



Koszty odsetkowe - - 



Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 



Ujemne saldo różnic kursowych - - 



Pozostałe - - 



III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo - - 



IV. Koszty Funduszu/Subfunduszu netto (II-III) - - 



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



VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 - 



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 - 



2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 - 



- z tytułu różnic kursowych - - 



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



VIII. Podatek dochodowy - - 



Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa 6,31 - 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na 
jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz 



informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 



 



 



 



 



 



 



 











 



 



 



 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, BPS 2060 



 
12 



 



 



V. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



I. Zmiana wartości aktywów netto 



1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 



3 - 



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



a) przychody z lokat netto - - 



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



c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 - 



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 - 



4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Funduszu/Subfunduszu (razem): - - 



a) z przychodów z lokat netto - - 



b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - 



c) z przychodów ze zbycia lokat - - 



5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 36 3 



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



37 3 



b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu 
odkupionych jednostek uczestnictwa) 



-1 - 



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 38 3 



7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 41 3 



8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym (*) 21 1 



II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 



1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 294,1299  27,9168  



Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 5,0864  0,0000  



Saldo zmian 289,0435  27,9168  



2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa od początku działalności Funduszu/Subfunduszu 



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 322,0467  27,9168  



Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 5,0864  0,0000  



Saldo zmian 316,9603  27,9168  



3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 316,9603    - 



III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 



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



117,89 - 



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



129,09 117,89 



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



9,50%   



4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 
sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



116,28 23-02-2021 100,00 21-02-2020 



5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w 
okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



136,62 18-10-2021 118,52 29-12-2020 



6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny 
w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



129,09 31-12-2021 117,89 31-12-2020 



IV. Procentowy udział kosztów Funduszu/Subfunduszu w średniej 
wartości aktywów netto, w tym: 



- - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 



Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 



Opłaty dla Depozytariusza - - 



Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 
Funduszu/Subfunduszu 



- - 



Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości - - 



Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami 
Funduszu/Subfunduszu 



- - 
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VI. NOTY OBJAŚNIAJĄCE 



Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem jednostek uczestnictwa i wartości aktywów 
netto na jednostkę uczestnictwa 



 



Nota nr 1 Polityka rachunkowości Subfunduszu 



Opis przyjętych zasad rachunkowości: 



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



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



3. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest dzień wydania 
lub wykupienia jednostek. 



4. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym dniu wyceny 
nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami 
lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z pkt. 3. 



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



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



7. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki lokat mają przypisaną cenę nabycia 
wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną 
o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne. 



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



9. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą 
na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku 
instrumentów wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia – najwyższej bieżącej wartości 
księgowej (nie dotyczy papierów wartościowych nabytych z udzielonym przez drugą stronę przyrzeczeniem 
odkupu). W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji, uznaje się, iż wygaśnięciu 
podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto. Zysk lub 
stratę ze zbycia walut obcych wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”. 



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



11. Przysługujące zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy prawo poboru akcji notowanych 
na rynku aktywnym ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji 
wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nie uwzględniający wartości tego prawa. Niewykonane prawo poboru 
akcji uznaje się za zbyte według wartości równej zero w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 



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



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



14. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji, nie powodującą zmiany wysokości kapitału akcyjnego emitenta, 
ujmuje się w ewidencji analitycznej, w której dokonuje się zmiany liczby posiadanych akcji oraz jednostkowej 
ceny nabycia. 



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



16. Nabycie lub zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie 
zawarcia umowy. Składniki lokat nabyte lub zbyte przez Subfundusz po godzinie 23:00 w dniu wyceny oraz 
składniki lokat, dla których na godzinę 23:00 Subfundusz nie otrzymał potwierdzenia zawarcia transakcji 
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ujmowane są w najbliższej dacie wyceny aktywów Subfunduszu i ustalenia jego zobowiązań, w której jest to 
możliwe. 



17. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po 
przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień 
ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu. Jeżeli operacje dotyczące Subfunduszu są 
wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ustala kursu – ich wartość należy określić w 
relacji do wskazanej przez Subfundusz waluty, dla której ustalany jest średni kurs przez Narodowy Bank 
Polski. 



18. Przychody z lokat obejmują w szczególności: dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną 
środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, dywidendy i inne udziały w zyskach, 
przychody odsetkowe oraz przychody związane z posiadaniem nieruchomości. 



19. Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności: ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z 
wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. Koszty odsetkowe (w tym 
efekt amortyzacji premii, składający się na wycenę aktywów nienotowanych na aktywnym rynku metodą 
skorygowanej ceny nabycia z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej w przypadku terminu 
zapadalności nie dłuższego niż 92 dni) oraz koszty związane z posiadaniem nieruchomości. 



20. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza 
się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentuje 
odpowiednio jako składnik lokat notowanych lub nienotowanych na aktywnym rynku. Przychody odsetkowe 
od lokat bankowych wycenia się począwszy od dnia zawarcia umowy za pomocą modelu wyceny, 
a w przypadku terminu zapadalności nie dłuższego niż 92 dni dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej 
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 



21. W przypadku kosztów Subfunduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu kosztów 
zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę. Preliminarz kosztów zawiera pozycje w wysokości uzasadnionej, 
ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do częstotliwości ustalania wartości aktywów netto 
w dniach wyceny. 



22. Przychody odsetkowe osiągane z tytułu udzielonych przez fundusz pożyczek pieniężnych oraz koszty 
związane z ich udzieleniem rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



Stosowane najważniejsze zasady wyceny  



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



2.  Jako moment wyceny Subfundusz przyjął godzinę 23:00 czasu polskiego, o której pobierane są ostatnie 
dostępne kursy, pozwalające na oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz lokat w danym 
dniu wyceny. 



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



4. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się: 



4.1. Cenę z rynku aktywnego (poziom 1 hierarchii wartości godziwej); 



4.2. Cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe 



są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej); 



4.3. Wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o nieobserwowalne dane wejściowe 



do modelu (poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



5. Za rynek aktywny uznaje się rynek na którym transakcje dotyczące danego składnika aktywów lub 



zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczyć 



bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki giełdowe, rynki 



pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką częstotliwością 



i wolumenem. 



6. W celu określenia czy dany rynek jest aktywnym rynkiem dla składnika lokat, przeprowadza się badanie 



aktywności danego rynku, z uwzględnieniem następujących komponentów: wolumen obrotu oraz 



częstotliwość obrotu.  



7. W przypadku, gdy składnik lokat Subfunduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, 



wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Rynkiem głównym dla danego składnika lokat jest 
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ten rynek na którym wolumen obrotu z miesiąca poprzedzającego miesiąc dla którego wyznaczana jest 



aktywność rynkowa był największy. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru rynku w oparciu o 



wolumen obrotu, w szczególności w przypadku jeśli wolumen obrotu na dwóch lub większej ilości rynków 



aktywnych jest taki sam dla danego składnika lokat bądź w przypadku braku obrotu na aktywnych rynkach na 



danych papierach wartościowych w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego, wyboru rynku głównego 



dokonuje się w oparciu kolejno o: liczbę zawartych transakcji na danym składniku lokat w okresie ostatniego 



miesiąca kalendarzowego; liczbę danych akcji wprowadzonych do obrotu na danym aktywnym rynku, o ile 



takie informacje dostępne są w serwisach typu Bloomberg; kolejność wprowadzenia danego papieru 



wartościowego do obrotu na poszczególnych rynkach, o ile takie informacje dostępne są w serwisach typu 



Bloomberg; możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku.  



8. Rynkiem głównym dla polskich papierów dłużnych skarbowych niewyemitowanych poza granicami RP 



dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland jest Treasury BondSpot Poland. 



9. Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej) 



wyznacza się według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu z aktywnego rynku, 



z zastrzeżeniem, że jeżeli na aktywnym rynku organizowana jest sesja fixingowa, to do wyceny składnika 



lokat korzysta się z kursu fixingowego, 



10. Wartość godziwą składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się za pomocą modelu 



wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni 



(poziom 2 hierarchii wartości godziwej) lub za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne 



(poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



11. Wycena za pomocą modelu wyceny, o którym mowa powyżej, oznacza technikę wyceny pozwalającą 



wyznaczyć wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązań poprzez przeliczenie przyszłych kwot, 



w szczególności przepływów pieniężnych lub dochodów i wydatków, na jedną zdyskontowaną kwotę 



z uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka lub pozwalającą za pomocą innych powszechnie uznanych 



metod na oszacowanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, gdzie dane wejściowe do modelu są 



obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni lub pośredni; w przypadku gdy dane obserwowalne na rynku 



nie są dostępne, dopuszcza się zastosowanie danych nieobserwowalnych, z tym że we wszystkich 



przypadkach Subfundusz wykorzystuje w maksymalnym stopniu dane obserwowalne i w minimalnym stopniu 



dane nieobserwowalne. 



12. Za dane obserwowalne, o których mowa powyżej uznaje się dane wejściowe do modelu odzwierciedlające 



założenia, które przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub zobowiązania, 



uwzględniające w sposób bezpośredni lub pośredni: 



12.1. ceny podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z aktywnego rynku, 



12.2. ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z rynku, który nie jest 



aktywny, 



12.3. dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa powyżej, które są obserwowalne 



w odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności: 



12.3.1. stopy procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych 



przedziałach, 



12.3.2. zakładaną zmienność, 



12.3.3. spread kredytowy. 



12.4. dane wejściowe potwierdzone przez rynek. 



13. Za dane nieobserwowalne, o których mowa powyżej uznaje się dane wejściowe do modelu opracowywane 



przy wykorzystaniu wszystkich wiarygodnych informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat 



założeń przyjmowanych przez uczestników rynku, które spełniają cel wyceny wartości godziwej. 



14. Modele wyceny, o których mowa powyżej: 



14.1. będą stosowane w sposób ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu 



finansowym Funduszu przez dwa kolejne lata, 



14.2. stosuje się spójnie w odniesieniu do wszystkich aktywów w ramach wszystkich funduszy zarządzanych 



przez Towarzystwo, uwzględniając strategie inwestycyjne i rodzaje aktywów posiadanych przez 



fundusze oraz, w stosownych przypadkach, istnienie różnych zewnętrznych podmiotów wyceniających, 



14.3. podlegają okresowemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz do roku, 



14.4. podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. 



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



16. Transakcje repo/sell-buy back, zaciągnięte kredyty i pożyczki środków pieniężnych oraz dłużne instrumenty 



finansowe wyemitowane przez Subfundusz wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach przy 



zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



17. Transakcje reverse repo/buy-sell back i depozyty bankowe wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach 



za pomocą modelu wyceny, a w przypadku transakcji o terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni 



dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 



stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów. 



18. Zobowiązania Subunduszu z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych wycenia się według zasad 
przyjętych dla tych papierów wartościowych. 



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



 



Wartości szacunkowe 



Sporządzanie sprawozdania finansowego dokonywane jest w oparciu o nadrzędną zasadę wyceny składników 
lokat, tj. według wartości godziwej, co wymaga od kierownictwa dokonania ocen, estymacji i przyjęcia założeń, 
których wybór może wpływać na stosowane zasady rachunkowości jak również na formę prezentowanych 
wartości aktywów i pasywów oraz kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane są w oparciu o dostępne 
dane historyczne, jak również dane możliwe do zaobserwowania na rynku kapitałowym oraz szereg innych 
czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach.  Powyższe dane stanowią podstawę do 
oszacowania wartości danej kategorii aktywów i zobowiązań. 



Dokonywany jest okresowy przegląd szacunków i założeń stanowiących ich podstawę. Korekty w szacunkach są 
rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku, w przypadku gdy korekta dotyczy tylko tego 
okresu, bądź w okresie, w którym dokonano zmiany, i w okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na 
bieżący, jak i przyszłe okresy. 



Istotne szacunki zastosowane przy sporządzeniu  sprawozdania finansowego Subfunduszu dotyczą braku 
aktywności rynkowej, a tym samym konieczność wyceny w wartości godziwej opartej na modelu wyceny opartej 
na danych obserwowalnych rynkowo w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 wyceny wg hierarchii wartości 
godziwej) jak również danych nieobserwowalnych rynkowo (poziom 3 wyceny wg hierarchii wartości godziwej).  



Dzień wyceny 



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



Stosowane w okresie sprawozdawczym zasady rachunkowości  



Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2021 poz. 217 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1859) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 roku poz. 2436). 



Metoda stosowana przy obliczaniu ekspozycji AFI 



Towarzystwo oblicza ekspozycję AFI Subfunduszu w każdym dniu roboczym metodą brutto oraz metodą 
zaangażowania, określonymi odpowiednio w art. 7 oraz art. 8 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE)  
Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE 
w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni 
finansowej, przejrzystości i nadzoru.   



Wprowadzone zmiany stosowanych zasad rachunkowości: 



W okresie sprawozdawczym wystąpiły istotne zmiany w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego (zmiany prezentacyjne). Zgodnie z §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 roku poz. 2436 – „Rozporządzenie Zmieniające”) 



Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne oraz depozytariusze są obowiązani zapewnić 
dostosowanie rachunkowości do przepisów Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 nr 249 poz. 1859 – 
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„Rozporządzenie Zmieniane”), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Zmieniającym, nie później niż do dnia 1 



lipca 2021 roku. Począwszy od 1 lipca 2021 roku Towarzystwo dostosowało rachunkowość do przepisów 
Rozporządzenia Zmienianego. Opis przyjętych zasad rachunkowości wskazany w nocie 1 uwzględnia zapisy 
polityki rachunkowości zgodnie z Rozporządzeniem Zmieniającym.  



 



Wprowadzone  w/w Rozporządzeniem Zmieniającym najważniejsze zmiany dotyczyły następujących obszarów: 



 



1) Zmiany zasad i technik wyceny w wartości godziwej aktywów i zobowiązań funduszu: 



a. Odejście od stosowania skorygowanej ceny nabycia jako podstawowego sposobu wyceny instrumentów 
dłużnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Zmienianym Fundusz dokonywał wyceny dłużnych instrumentów 
finansowych, dla których nie występował aktywny rynek w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Od dnia 1 lipca 2021 r. dłużne instrumenty finansowe dla których nie 
jest możliwe ustalenie aktywnego rynku, co do zasady, są wyceniane według wiarygodnie oszacowanej wartości 
godziwej, przy czym za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się w tym przypadku, (a) cenę 
otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w 
sposób bezpośredni lub pośredni (tzw. poziom 2 hierarchii wartości godziwej) albo w przypadku braku ceny, o 
której mowa w pkt (a), (b) - wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane 
nieobserwowalne (tzw. poziom 3 hierarchii wartości godziwej).  



 



2) Zmiana dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych pojęć i definicji: 



 



a. Zmiana definicji wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Rozporządzenie Zmieniające wprowadziło daleko 
idącą zmianę w pojęciu wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, za która obecnie uznaje się (a) cenę z 
aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej), (b) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt (a), 
cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne 
w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej), (c) w przypadku braku ceny, o której 
mowa w pkt (a) i pkt (b), wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne 
(poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



b. Zmiana definicji aktywnego rynku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych do 30 czerwca 2021 r. Fundusz 
przyjmował iż aktywny rynek to rynek spełniający łącznie następujące kryteria: (a) instrumenty będące 
przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, (b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy 
i sprzedawcy, (c) ceny są podawane do publicznej wiadomości. Zmiana Rozporządzenia przyniosła zupełnie 
nową definicję aktywnego rynku, za który obecnie uznaje się: rynek, na którym transakcje dotyczące danego 
składnika aktywów lub zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, 
aby dostarczać bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki 
giełdowe, rynki pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką 
częstotliwością i wolumenem. 



c. Wprowadzenie definicji wyceny za pomocą modelu. Rozporządzenie nie zawierało dotychczas definicji w 
powyższym zakresie, jednakże wprowadzenie do jego treści zmian w zakresie wiarygodnie oszacowanej wartości 
godziwej wymagało doprecyzowania także innych pojęć, w tym określenia wyceny za pomocą modelu za którą 
uznaje się: technikę wyceny pozwalająca wyznaczyć wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązań 
poprzez przeliczenie przyszłych kwot, w szczególności przepływów pieniężnych lub dochodów i wydatków, na 
jedną zdyskontowaną kwotę z uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka lub pozwalającą za pomocą innych 
powszechnie uznanych metod na oszacowanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, gdzie dane 
wejściowe do modelu są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni lub pośredni; w przypadku gdy dane 
obserwowalne na rynku nie są dostępne, dopuszcza się zastosowanie danych nieobserwowalnych, z tym że we 
wszystkich przypadkach fundusz wykorzystuje w maksymalnym stopniu dane obserwowalne i w minimalnym 
stopniu dane nieobserwowalne. 



d. Wprowadzenie definicji danych obserwowalnych oraz danych nieobserwowalnych. Konsekwencją 
przedstawionych wyżej zmian w zakresie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej oraz zastosowanie pojęcia 
wyceny za pomocą modelu, wymagało również uzupełnienia słownika pojęć o dwie dodatkowe, nieznana 
dotychczas Rozporządzeniu definicje: dane obserwowalne, za które przyjmuj się dane wejściowe do modelu 
odzwierciedlające założenia, które przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub 
zobowiązania, uwzględniające w sposób bezpośredni lub pośredni: (a) ceny podobnych aktywów lub zobowiązań 
pochodzących z aktywnego rynku, (b) ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących 
z rynku, który nie jest aktywny, (c) dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa w pkt (a) i pkt (b), 
które są obserwowalne w odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności: – stopy 
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procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych przedziałach, – zakładaną 
zmienność, – spread kredytowy, (d) dane wejściowe potwierdzone przez rynek. Natomiast danymi 
nieobserwowalnymi są: dane wejściowe do modelu opracowywane przy wykorzystaniu wszystkich wiarygodnych 
informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat założeń przyjmowanych przez uczestników rynku, 
które spełniają cel wyceny wartości godziwej. 



 



Powyższe skutki zmian Rozporządzenia Zmieniającego zostały uwzględnione na dzień sprawozdawczy 
w rachunku wyniku.  
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Nota nr 2 Należności Subfunduszu 



Nie dotyczy 



 



Nota nr 3 Zobowiązania Subfunduszu 



Nie dotyczy 
 



 



Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH W PODZIALE NA BANKI 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



I. Banki / waluty - 4 - 1 



MBANK S.A. - 4 - 1 



PLN 4 4 1 1 



 



  
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



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



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



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



- 3 - 1 



PLN 3 3 1 1 



 



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



okresu sprawozdawczego. 



 



Nota 4 III. Ekwiwalenty środków pieniężnych 



Nie dotyczy 
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Nota nr 5 Ryzyka 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Środki pieniężne i ekwiwalenty 4 1 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 4 - 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - 



Suma: 8 1 



 



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



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-5 II. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPŁYWU 
ŚRODKÓW 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (*) 7 - 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (*) - - 



Zobowiązania (**) - - 



Suma: 7 - 



 
(**) Jako aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 
traktuje się zmiennokuponowe dłużne instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne na stopę procentową 
których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia. 



(***) Jako zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 
traktuje się instrumenty pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowy jest ujemna. 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



15 1 



Środki na rachunkach bankowych 4 1 



Należności - - 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 11 - 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - 



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



10 1 



BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 6 - 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 6 - 



MBANK S.A. 4 1 



Środki na rachunkach bankowych 4 1 



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



(*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/u danego emitenta 
w aktywach ogółem. 
 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



- - 
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Nota nr 6 Instrumenty pochodne 



Nie dotyczy 



 



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



Nie dotyczy 



 



Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 



Nie dotyczy 



 



Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe 



    na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI 
BILANSU 



Waluta 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień bilansowy 



w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



I. Aktywa   - 41 - 3 



1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   - 4 - 1 



  PLN 4 4 1 1 



2) Należności   - - - - 



3) Transakcje reverse repo/buy-sell back   - - - - 



4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku   - 37 - 2 



  PLN 37 37 2 2 



5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym 
rynku 



  - - - - 



6) Pozostałe aktywa   - - - - 



II. Zobowiązania   - - - - 



 



Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja 



  
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



NOTA-10 I. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY 
ZYSK (STRATA) Z TYTUŁU LOKAT 



Wartość 
zrealizowanego 



zysku  (straty) ze 
zbycia lokat w 



tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 



zysku  (straty) ze 
zbycia lokat w 



tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 1 - - 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - - - 



Suma: 1 1 - - 



 



 



Nota 10 II. Wypłacone dochody Subfunduszu 



Nie dotyczy 



 



Nota 10 III. Wypłacone przychody ze zbycia lokat Subfunduszu 



Nie dotyczy 



Nota nr 11 Koszty Subfunduszu 



Nie dotyczy 



Nota 11 I.  Koszty pokrywane przez Towarzystwo 



Nie dotyczy 



Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa 



NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH 
UCZESTNICTWA 



na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 na dzień 31-12-2019 



I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie 
lata obrotowe 



41 3 - 



II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek 
uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe 



129,09 117,89   
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VII. INFORMACJA DODATKOWA 



 
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu 



finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 



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



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



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



3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych 
finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 
 



a) Zbiorcza wartość aktywów i zobowiązań sklasyfikowanych na poszczególnych poziomach (poziom 



1, 2 lub 3) hierarchii wartości godziwej. W przypadku składników lokat, których wartość godziwa 



jest szacowana na poziomie 2 albo poziomie 3 hierarchii wartości godziwej, fundusz przedstawia 



informacje o łącznym udziale takich lokat w aktywach netto funduszu oraz o związanym z nimi 



ryzyku. 



  31-12-2021 



  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 2 i 3 Razem 



AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE W 
WARTOŚCI GODZIWE 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Procentowy 
udział w 



aktywach netto 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Aktywa 37 0 0 0,00% 37 



Akcje 21 - - - 21 



Warranty subskrypcyjne - - - - - 



Prawa do akcji - - - - - 



Prawa poboru - - - - - 



Kwity depozytowe - - - - - 



Listy zastawne - - - - - 



Dłużne papiery wartościowe 11 - - - 11 



Instrumenty pochodne - - - - - 



Udziały w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością 



- - - - - 



Jednostki uczestnictwa - - - - - 



Certyfikaty inwestycyjne - - - - - 



Tytuły uczestnictwa emitowane przez 
instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą 



5 - - - 5 



Wierzytelności - - - - - 



Udzielone pożyczki pieniężne - - - - - 



Weksle - - - - - 



Depozyty - - - - - 



Waluty - - - - - 



Nieruchomości - - - - - 



Statki morskie - - - - - 



Transakcje reverse repo/buy-sell back - - - - - 



Zobowiązania 0 0 0 0,00% 0 



Transakcje repo/sell-buy back - - - - - 



Instrumenty pochodne - - - - - 



 



Z instrumentami wycenianymi za pomocą modeli (2 i 3 poziom wyceny wg wartości godziwej) wyceny wiążą 



się poniższe ryzyka: 



 



1. Ryzyko płynności lokat: Ograniczona płynność może utrudnić szybką sprzedaż lub nabycie określonych 



kategorii lokat lub spowodować, że takie transakcje będą zrealizowane po cenach znacząco odbiegających od 



cen rynkowych, co może negatywnie wpływać na rentowność takich lokat. 



2. Ryzyko stóp procentowych - odwrotna zależność pomiędzy wartością instrumentów dłużnych a poziomem stóp 



procentowych. Oznacza to, że wzrost stóp procentowych może się przełożyć na spadek wartości lub cen takich 



instrumentów, co z kolei może mieć niekorzystny wpływ na wartość lokat.  



3. Ryzyko niewypłacalności emitentów: Ryzyko niewypłacalności emitentów, ponoszone przez Fundusz, jest 



zależne od ich wiarygodności kredytowej i jest związane z ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty wartości 



danych składników aktywów. Zmiany pozycji finansowej emitenta lub perspektyw jego rozwoju mogą 



skutkować spadkiem ceny wyemitowanych przez ten podmiot instrumentów, a tym samym pogorszeniem 



rentowności inwestycji w dany instrument. 
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4. Ryzyko modelu wyceny: model wyceny danego aktywa/zobowiązania stosowany przez Fundusz może okazać 



się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu. 



 



b) kwoty wszelkich przeniesień między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii wartości godziwej, 



powody tych przeniesień i stosowane przez jednostkę zasady ustalania, kiedy przeniesienia między 



poziomami powinny nastąpić. Informacje o przeniesieniu na każdy poziom są ujawniane i 



omawiane oddzielnie od informacji o przeniesieniu z każdego poziomu: 



  od 01-01-2021 do 31-12-2021 



Aktywa przeniesione z poziomu 2 na poziom 1 
Wartość na dzień 
bilansowy w danej 



walucie 
Powód przeniesienia 



Dłużne papiery wartościowe 1 
Pojawienie się aktywnego rynku dla danego 
aktywa wycenianego na poziomie 2 



 



c) W przypadku regularnych wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 2 i poziomie 3 



hierarchii wartości godziwej – opis techniki (technik) wyceny oraz dane wejściowe wykorzystane w 



wycenie wartości godziwej. Jeżeli nastąpiła zmiana techniki wyceny, w szczególności zastąpienie 



metody rynkowej metodą przychodów lub zastosowanie dodatkowej techniki wyceny, jednostka 



ujawnia zmianę i jej powody. W przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na 



poziomie 3 hierarchii wartości godziwej jednostka dostarcza informacje ilościowe na temat 



nieobserwowalnych danych wejściowych wykorzystanych w wycenie wartości godziwej. Jednostka 



nie musi tworzyć ilościowych informacji w celu spełnienia wymogu ujawniania informacji, jeżeli 



ilościowe nieobserwowalne dane wejściowe nie zostały opracowane przez jednostkę przy okazji 



wyceny wartości godziwej (np. kiedy jednostka wykorzystuje ceny z wcześniejszych transakcji lub 



informacje o cenach strony trzeciej bez korekty). Ujawniając informacje, jednostka nie może 



jednak pomijać ilościowych nieobserwowalnych danych wejściowych, które są istotne dla wyceny 



wartości godziwej i do których jednostka ma racjonalny dostęp: 



Nie dotyczy 



 



d) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej - uzgodnienie bilansu otwarcia i bilansu zamknięcia, przy czym należy oddzielnie ujawnić 



zmiany, które w trakcie przypisywanego okresu dotyczyły: 



 



a. łącznych zysków lub strat za okres ujęty w wyniku z operacji oraz pozycji 



wyniku z operacji, w których ujęto te zyski lub straty: 



Nie dotyczy 



b. operacji kupna, sprzedaży, emisji i rozliczeń (każdy z tych rodzajów zmian 



ujawnia się oddzielnie): 



Nie dotyczy 



c. kwoty przeniesień na poziom lub z poziomu 3 hierarchii wartości godziwej, 



powodów tych przeniesień i stosowanych przez fundusz zasad 



ustalania, kiedy przeniesienie między poziomami powinno nastąpić. 



Informacje o przeniesieniu na poziom 3 są ujawniane i opisywane 



oddzielnie od informacji o przeniesieniu z poziomu 3: 



Nie dotyczy 



 



e) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej – kwotę łącznych zysków lub strat za okres, o którym mowa w pkt. 3d) lit. a), ujętą w 



wyniku z operacji, która jest przypisywana zmianie niezrealizowanych zysków lub strat 



związanych z tymi aktywami lub zobowiązaniami posiadanymi na koniec okresu sprawozdawczego 



oraz pozycję (pozycje) wyniku z operacji, w której ujęto niezrealizowane zyski lub straty: 



Nie dotyczy 



 



f) w przypadku regularnych i nieregularnych wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 



3 hierarchii wartości godziwej - opis procesu wyceny przeprowadzonego przez fundusz, w tym na 



przykład informacje, jak fundusz podejmuje decyzje w sprawie zasad i procedur wyceny oraz 



analizuje zmiany wycen wartości godziwej w kolejnych okresach 



Nie dotyczy 



 



g) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej w zakresie wszystkich takich wycen – opisową prezentację wrażliwości wyceny wartości 



godziwej na zmiany nieobserwowalnych danych wejściowych, jeżeli zmiana tych danych 



wejściowych dająca inną kwotę może prowadzić do wyraźnie wyższej lub niższej wyceny wartości 



godziwej. Jeżeli istnieją powiązania między tymi danymi wejściowymi a innymi 
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nieobserwowalnymi danymi wejściowymi wykorzystywanymi w wycenie wartości godziwej, 



fundusz przedstawia również opis tych powiązań i sposobu, w jaki mogą wzmóc lub  



złagodzić wpływ zmian nieobserwowalnych danych wejściowych na wycenę wartości godziwej: 



  Nie dotyczy 



 
h) Ujawnienie informacji, w zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, w przypadku 



gdy zmiana jednego elementu lub większej ilości Nieobserwowalnych Danych Wejściowych 



przyjęta w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alternatywnych założeń istotnie 



zmieniłaby Wartość Godziwą, w sposób umożliwiający ujawnienie skutku takich zmian oraz 



sposobu obliczenia skutku zmian w celu odzwierciedlenie racjonalnie możliwego alternatywnego 



założenia - w przypadku wycen Wartości Godziwej sklasyfikowanych na Poziomie 3 Hierarchii 



Wartości Godziwej: 



Nie zidentyfikowano sytuacji, w której przyjęcie innych racjonalnych założeń w zakresie danych 



nieobserwowalnych istotnie wpłynęłoby na oszacowanie wartości godziwej. 



 
 



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



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



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



b) Informacja o przypadkach zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub 
zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 



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



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



Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz. 
 



5. Informacja o kontynuacji działalności przez Fundusz 



Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istniały okoliczności wskazujące na zagrożenie 
możliwości kontynuowania działalności przez Fundusz. 
 



a) Informacje o ustanowionych zastawach rejestrowych. 
- Fundusz nie posiada ustanowionych zastawów rejestrowych.  



 
b) Informacje o certyfikatach inwestycyjnych nieopłaconych w całości ceny emisyjnej: 
- nie dotyczy 
 
c) Informacje o dokonywanych odpisach aktualizujących wartości aktywów funduszu: 
- W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisu aktualizującego 
aktywów. 
 
d) Informacje o aktywach funduszu, w odniesieniu do których minął termin płatności lub występują 



opóźnienia w regulowaniu odsetek lub innych zobowiązań umownych: 
- Fundusz nie posiada aktywów, w odniesieniu do których minął termin płatności. 
 
e) Informacje o przestrzeganiu ustawowych ograniczeń inwestycyjnych 
- Fundusz przestrzegał ustawowych ograniczeń inwestycyjnych 



 
 



 
6. Inne informacje niż wskazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny 



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



Poziom zaszczepienia społeczeństw większości krajów o wysokim PKB per capita pod koniec roku 2021 
osiągnął wysokie poziomy, w granicach  70-90%. Jak pokazują statystyki zachorowań na covid-19, 
szczepionki nie chronią przez zarażeniem kolejnym, najnowszym wariantem wirusa - omicronem. W 
odpowiedzi na brak skuteczności szczepionek w zakresie zarażania, niektórzy lekarze zalecają ludziom 
kolejne dawki szczepień. Podejście do tematu obostrzeń znacznie spolaryzowało się w różnych krajach, 
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przy czym przeważa tendencja powolnego odchodzenia od restrykcji. Rynki finansowe w coraz mniejszym 
stopniu reagują na nowe doniesienia nt. pandemii. Śmiertelność spowodowana wirusem spada, część 
krajów odwołuje pandemię np. Szwecja, Dania, czy Wielka Brytania. Może to mieć daleko idące implikacje 
dla popytu na usługi w pierwszym półroczu 2022 roku i jeszcze bardziej przyspieszyć presję inflacyjną w 
gospodarce. 
W dniu 24 lutego 2022 r. wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Pierwotnie zakładano, że do ataku może 
dojść, ale skala na jaką faktycznie rozpoczęto działania wojenne przerosła najczarniejsze scenariusze. 
Obawy o światowy kryzys gospodarczy związany z możliwością rozlania się konfliktu na sąsiednie kraje, a 
także możliwością uwikłania się w wojnę NATO spowodowały ucieczkę inwestorów od aktywów krajów 
Emerging Markets, szczególnie z regionu Europy środkowo-wschodniej. Głównym kierunkiem przypływu 
kapitału stały się bezpieczne przystanie w postaci dolara, obligacji amerykańskich i złota. Bardzo silnie 
zwyżkowały surowce. Konsekwencją ataku było nałożenie na Rosję sankcji gospodarczych. Na rublu i 
aktywach rosyjskich nastąpił krach. Fundusze zarządzane przez BPS TFI nie były zaangażowane w żadne 
instrumenty z rynku rosyjskiego. Po okresie największej paniki, miesiąc od rozpoczęcia agresji, rynki 
finansowe powracają do względnego spokoju. Spada zmienność i powraca płynność. Sytuacja na rynkach 
będzie w dużej mierze zależała od tego jak długo będzie trwała wojna, czy strony dojdą do porozumienia, 
czy też konflikt będzie się przeciągał na kolejne miesiące. 



Pozostałe informacje wymagane przepisami prawa 



 



1) Informacje, o których mowa w art. 222b Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 



zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm.) 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia okresowo informacje o: 



a) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich 



niepłynnością, 



b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, 



c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot nim 



zarządzający 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia regularnie 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, 



b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Informacje ujawniane okresowo: 



Informacje o udziale procentowym aktywów AFI, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w 



związku z ich niepłynnością: 



Subfundusz nie posiada aktywów będących przedmiotem specjalnych ustaleń związanych z ich 



niepłynnością. 



Informacje o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością 



Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością zapewniają spójność profilu zarządzania 



płynnością z polityką umarzania tytułów uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie było dokonywanych 



zmian w regulacjach zarządzania płynnością. 



Informacje o aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez TFI 



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie 



W Towarzystwie funkcjonuje wdrożony system zarządzania ryzykiem, w ramach którego wyodrębniono 



jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem. Za opracowanie systemu zarządzania ryzykiem, jego 



wdrożenie oraz właściwe funkcjonowanie odpowiada Zarząd Towarzystwa. System zarządzania ryzykiem 



został wdrożony z uwzględnieniem skali i zakresu działalności Towarzystwa.  
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Zarządzanie ryzykiem odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, Statutu Funduszu, 



procedur i regulaminów wewnętrznych oraz przyjętego w Towarzystwie systemu limitów wewnętrznych. 



System limitów wewnętrznych określa limity na poszczególne rodzaje ryzyka związane z polityką i strategią 



inwestycyjną Subfunduszu. Limity wewnętrzne określane są dodatkowo względem ograniczeń 



przewidzianych w przepisach prawa oraz Statucie Funduszu.  



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie podlega corocznej ocenie biegłego rewidenta.  



Aktualny profil ryzyka Subfunduszu:  



Subfundusz BPS 2060 



SRRI 4 



SRRI – Syntetyczny wskaźnik ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa Funduszu 



na podstawie danych historycznych. Wskaźnik określany jest w 7 stopniowej skali, gdzie poziom ryzyka 



związany z Funduszem wzrasta wraz z wartością wskaźnika od 1 do 7.  



Ryzyka istotne dla subfunduszu nie objęte wskaźnikiem SRRI: 



 ryzyko kredytowe, 



 ryzyko płynności, 



 ryzyko kontrahenta, 



 ryzyko operacyjne, 



 ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, 



 ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne, 



 ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej, 



 ryzyko wyceny, 



 ryzyko koncentracji. 



Aktualne informacje o rodzaju ryzyk, które są istotne dla Subfunduszu oraz ich definicje zawarte są  



w dokumencie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. 



W ramach przyjętych limitów wewnętrznych dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 



oraz na podstawie obowiązujących przepisów ustawy i Statutu, Subfundusz posiada określone limity na 



ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe i koncentracji, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne, ryzyko kontrahenta 



oraz ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej. 



Na dzień 31.12.2021 r. Subfundusz nie naruszał limitów inwestycyjnych.  



Towarzystwo nie posiada informacji o zdarzeniach, które w sposób prawdopodobny mogą wpłynąć na 



przekroczenie określonych dla Subfunduszu limitów ryzyka.  



Informacje ujawniane regularnie: 



Informacje o 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 ramach obowiązującego systemu limitów wewnętrznych przyjęto następujący limit dźwigni finansowej AFI 



wyliczonej z wykorzystywaniem metody zaangażowania: 



Subfundusz BPS 2060 



Limit dźwigni 



finansowej 



(%WAN) 



130 



W okresie sprawozdawczym poziom limitu nie uległ zmianie. 
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Prawo do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 



porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W okresie bilansowym nie wystąpiły zmiany w zakresie prawa do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub 



gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI. Subfundusz w okresie 



bilansowym nie wykorzystywał ponownie zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia 



dotyczącego dźwigni finansowej AFI. 



Informacje o łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Na dzień bilansowy dźwignia finansowa AFI, wyliczona z wykorzystywaniem metody zaangażowania, 



wynosiła: 



 



Dźwignia finansowa AFI (% WAN) 



 



Limit  
Na dzień 



31.12.2021 r. 



Minimalna  



w okresie 



sprawozdawczym 



Przeciętna  



w okresie 



sprawozdawczym 



Maksymalna  



w okresie 



sprawozdawczym 



130 100,0 100,0 100,0 100,0 



 



2) Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 



(UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych 



z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) 



nr 648/2012 (dalej: „Rozporządzenie 2015/2365”) 



Subfundusz we wskazanym okresie nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 



wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 11) Rozporządzenia 2015/2365, tj.: 



a) udzielania pożyczek papierów wartościowych lub towarów lub zaciągania pożyczek papierów 



wartościowych lub towarów, 



b) transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż (buy-sell back) lub transakcji zwrotnych sprzedaż-kupno (sell-buy 



back), 



c) transakcji odkupu, 



d) transakcji z obowiązkiem uzupełnienia  zabezpieczenia kredytowego oraz, 



swapów przychodu całkowitego w rozumieniu art. 3 pkt 18) Rozporządzenia 2015/2365. 
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Sprawozdanie   



niezależnego  



biegłego rewidenta z badania  



rocznego jednostkowego  



sprawozdania finansowego 



Dla Akcjonariuszy BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 



 



Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego  



 



Opinia 



 



Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu BPS 2025 



(Subfundusz), subfunduszu wydzielonego w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, którego organem jest BPS 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 8, na które 



składa się zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, bilans sporządzony na ten dzień, 



rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy zakończony w tym dniu oraz 



noty objaśniające i informacja dodatkowa. 



Naszym zdaniem, załączone roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe: 



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



2021 roku oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z przepisami 



ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 217, z 



późniejszymi zmianami) (Ustawa o rachunkowości) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,  



• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 



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



statutu Funduszu. 
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Podstawa opinii 



Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z: 



 



• ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 



publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1415, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o 



biegłych rewidentach) oraz, 



• Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania (KSB) 



uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, z 



późniejszymi zmianami. 



 



Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.  



Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych 



(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla 



Księgowych (Kodeks IESBA) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 



25 marca 2019 roku jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, 



które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Ponadto wypełniliśmy nasze inne 



obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.  



 



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



naszej opinii. 



 



 



Odpowiedzialność Zarządu i Komitetu Audytu Towarzystwa za roczne jednostkowe sprawozdanie 



finansowe 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 



rachunkowych, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu, 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, przyjętymi zasadami (polityką) 



rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem Funduszu. Zarząd 



Towarzystwa jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia 



rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 



spowodowanego oszustwem lub błędem. 



Sporządzając roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę 



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



związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuowania działalności, z wyjątkiem 



sytuacji kiedy Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać 



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



Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby roczne 



jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o 



rachunkowości. Komitet Audytu Towarzystwa monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz 



skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w 



tym w zakresie sprawozdawczości finansowej. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego 



Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe jako 



całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie 
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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 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego. 



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



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



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



• identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury 



badania odpowiadające na te ryzyka i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i 



odpowiednie, aby stanowić podstawę naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia 



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



związane ze zmową, fałszerstwem, celowymi pominięciami, wprowadzeniem w błąd lub obejściem 



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;  



• oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalność 



szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 



• oceniamy odpowiedniość przyjęcia przez Zarząd Towarzystwa założenia kontynuacji działalności oraz, 



na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami 



lub warunkami, które mogą podawać w znaczącą wątpliwość zdolność Subfunduszu do kontynuacji 



działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas 



zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na związane z tym ujawnienia w 



sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, zmodyfikowanie naszej opinii. 



Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego 



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



Subfundusz nie będzie kontynuować działalności; 



• oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia 



będące jego podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 



 



Przekazujemy Komitetowi Audytu Towarzystwa informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie 



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



kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 



 



Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji  



Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności Subfunduszu z regulacjami 



ostrożnościowymi określonymi w odrębnych przepisach. 



Celem badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie było wyrażenie opinii na temat przestrzegania 



przez Subfundusz regulacji ostrożnościowych, zatem nie wyrażamy opinii na ten temat. W ramach badania 



rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu przeprowadziliśmy procedury, których 



celem była identyfikacja naruszenia przez Subfundusz regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych 



przepisach, które mogłoby mieć istotny wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe.  
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W wyniku przeprowadzonego badania załączonego rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 



informujemy, że nie stwierdziliśmy przypadków naruszenia przez Subfundusz w okresie od 1 stycznia 2021 



roku do 31 grudnia 2021 roku obowiązujących go regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych 



przepisach, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. 



 



 



Paweł Zaczyński 
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I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU 



 



Nazwa Subfunduszu 



BPS 2025 (dalej jako „Subfundusz”) jest subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu BPS Emerytura PPK 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej jako „Fundusz”). 



Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 



- BPS 2025 utworzony 04 czerwca 2019,  



- BPS 2030 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2035 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2040 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2045 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2050 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2055 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2060 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2065 utworzony 14 kwietnia 2021. 



Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1652. 



Fundusz został zarejestrowany w dniu 04 czerwca 2019 roku na podstawie Ustawy o PPK po spełnianiu 
wymagań :  



- nadania Funduszowi Statutu przez Towarzystwo; 



- zawarcia przez Towarzystwo z Depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu 
inwestycyjnego; 



- wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 



Fundusz i Subfundusz zostały utworzone na czas nieokreślony. Subfundusz ma jedną kategorię jednostek 
uczestnictwa. 



 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 



Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, jest zarządzany przez BPS Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej „Towarzystwem”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 81. 
Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego  



przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000303993. 



 



Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 



Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Grant Thornton Polska sp. z o. o. sp. k. z 
siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań.  



 



Cel inwestycyjny Subfunduszu 



1. Celem inwestycyjnym BPS 2025 jest wzrost wartości Aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat.  



2. Zdefiniowana Data Subfunduszu to 2025 rok. Fundusz osiągnie Zdefiniowaną Datę w pierwszym Dniu 
Wyceny w 2025 roku. 



3. Subfundusz jest dedykowany dla Uczestników, którzy urodzili się w latach 1963-1967 oraz dla osób 
urodzonych przed 1963 roku. 



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



Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu, przy uwzględnieniu ograniczeń inwestycyjnych w następujące kategorie 
lokat:  



1. Instrumenty Rynku Pieniężnego,  



2. dłużne papiery wartościowe,  



3. listy zastawne,  



4. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne  



5. depozyty w bankach krajowych i zagranicznych,  



6. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą,  



- pod warunkiem że są zbywalne, z zastrzeżeniem, iż warunek zbywalności nie dotyczy depozytów bankowych 
oraz jednostek uczestnictwa. 



 



Ograniczenia inwestycyjne 



1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu jest prowadzona z uwzględnieniem konieczności ograniczenia poziomu 
ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK w taki sposób, iż udziały Części Udziałowej i 
Części Dłużnej w wartości Aktywów Subfunduszu będą uwzględniały konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa lokat wraz ze zbliżaniem się do Zdefiniowanej Daty. W szczególności będą one kształtowały 
się następująco: 



1)   począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnął swoją Zdefiniowaną Datę, o której mowa w art. 31 
ust. 3 Statutu, udział Części Udziałowej nie może być większy niż 15%, a udział Części Dłużnej nie 
może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu.  



2)   w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt. 1) udział Części Udziałowej nie może być 
mniejszy niż 10% oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części 
Dłużnej nie może być mniejszy, niż 70% oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów 
Subfunduszu, przy tym w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej będzie stopniowo 
zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 



3)   począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt. 2) udział 
Części Udziałowej nie może być mniejszy, niż 25% oraz nie może być większy niż 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz nie większy, niż 
75% wartości Aktywów Subfunduszu; 



2. Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 



1)    nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 



- papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 
Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny 
państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny 
albo przez organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub 
gwarantowane przez te organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym 
nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 



- depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach 
kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te 
instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach; 



2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym 
nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają 
ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w 
swoich operacjach. 



3. Subfundusz, w ramach Części Udziałowej portfela może lokować: 



1) nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
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oraz o spółkach publicznych wchodzące w skład indeksu WIG20 lub Instrumenty Pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20; 



2) nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub Instrumenty 
Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40; 



3) nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w 
Warszawie inne niż wymienione w pkt 1) i 2) oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych 
spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 
instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty 
publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych 
S.A. w Warszawie, 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 wartościowych; 



4) nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD 
innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te 
instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów.  



4. Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu oraz udziału 
poszczególnych kategorii lokat 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 funduszu zdefiniowanej daty, na podstawie ostatnio 
dostępnych funduszowi zdefiniowanej daty danych, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu 
Instrumentów Pochodnych. 



 



Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania 
finansowego 



1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień  31 grudnia 2021 roku, za okres 
od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, przy założeniu kontynuowania działalności 
Funduszu oraz Subfunduszu w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności Funduszu oraz Subfunduszu. 



2. Ze względu na charakter i istotność pozycji informacje zawarte w jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym wykazane zostały, o ile nie zaznaczono inaczej, w pełnych tysiącach złotych. 
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II. ZESTAWNIENIE LOKAT 



TABELA GŁÓWNA 
  31-12-2021 31-12-2020 



TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Akcje 94 96 15,05% 7 8 15,68% 



Warranty subskrypcyjne - - - - - - 



Prawa do akcji - - - - - - 



Prawa poboru - - - - - - 



Kwity depozytowe - - - - - - 



Listy zastawne - - - - - - 



Dłużne papiery wartościowe 462 447 69,84% 36 37 72,55% 



Instrumenty pochodne - - - - - - 



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



Jednostki uczestnictwa - - - - - - 



Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 



Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 



22 24 3,75% 2 2 3,92% 



Wierzytelności - - - - - - 



Udzielone pożyczki pieniężne - - - - - - 



Weksle - - - - - - 



Depozyty - - - - - - 



Waluty - - - - - - 



Nieruchomości - - - - - - 



Statki morskie - - - - - - 



Inne - - - - - - 



Suma: 578 567 88,64% 45 47 92,16% 



 



 



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



 



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



sprawozdania finansowego. 
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY     7 135   94 96 15,05% 



CCC S.A. (PLCCC0000016) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



4 POLSKA - - - 



GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W 
WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



87 POLSKA 4 4 0,63% 



JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. 
(PLJSW0000015) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



50 POLSKA 2 2 0,31% 



KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



8 LUKSEMBURG - 1 0,16% 



GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



1 POLSKA - 1 0,16% 



KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



96 POLSKA 15 13 2,03% 



GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



40 POLSKA 2 2 0,31% 



BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 
(PLPEKAO00016) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



38 POLSKA 3 5 0,78% 



PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. 
(PLPGER000010) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



178 POLSKA 1 1 0,16% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



1 482 POLSKA 9 9 1,41% 



POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 
(PLPKN0000018) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



6 POLSKA - 1 0,16% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



57 POLSKA 1 3 0,47% 



CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



29 POLSKA 1 1 0,16% 



POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 
(PLPZU0000011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



340 POLSKA 12 12 1,88% 



ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



71 POLSKA 6 6 0,94% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



515 POLSKA 4 4 0,63% 



TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 
(PLTAURN00011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



264 POLSKA 1 1 0,16% 



RANK PROGRESS S.A. (PLRNKPR00014) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



3 071 POLSKA 7 7 1,09% 



ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



21 POLSKA - 1 0,16% 



COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



4 POLSKA 1 1 0,16% 



WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. 
(PLWRTPL00027) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



8 POLSKA 1 1 0,16% 



X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA 
(PLXTRDM00011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



378 POLSKA 6 6 0,94% 



DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



3 POLSKA 1 1 0,16% 



MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 
(HU0000153937) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



BUDAPEST STOCK 
EXCHANGE 



197 WĘGRY 7 6 0,94% 



ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME 
(LU2237380790) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



176 LUKSEMBURG 9 7 1,09% 



HUUUGE INC. (US44853H1086) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



11 
STANY 



ZJEDNOCZONE 
1 - - 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY     -   - - - 



NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU     -   - - - 



Suma:     7 135   94 96 15,05% 



 



TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent 
Kraj 



siedziby 
emitenta 



Termin 
wykupu 



Warunki 
oprocentowania 



Wartość 
nominalna 



Liczba 



Wartość 
według 



ceny 
nabycia w 



tys. 



Wartość 
według 



wyceny na 
dzień 



bilansowy 
w tys. 



Procentowy 
udział w 



aktywach 
ogółem 



O terminie wykupu do 1 roku               - - - - 



Obligacje               - - - - 



Bony skarbowe               - - - - 



Bony pieniężne                - - - - 



Inne               - - - - 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent 
Kraj 



siedziby 
emitenta 



Termin 
wykupu 



Warunki 
oprocentowania 



Wartość 
nominalna 



Liczba 



Wartość 
według 



ceny 
nabycia w 



tys. 



Wartość 
według 



wyceny na 
dzień 



bilansowy 
w tys. 



Procentowy 
udział w 



aktywach 
ogółem 



O terminie wykupu powyżej 1 
roku 



              468 462 447 69,84% 



Obligacje               468 462 447 69,84% 



AKTYWNY RYNEK 
NIEREGULOWANY 



              37 37 37 5,78% 



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



AKTYWNY RYNEK 
NIEREGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
ALTERNATYWNY 
SYSTEM OBROTU 



BANK POLSKA KASA 
OPIEKI S.A. 



POLSKA 29-10-2027 
2,4600% 
(ZMIENNY 
KUPON) 



1 000 37 37 37 5,78% 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



              431 425 410 64,06% 



WZ0528 (PL0000110383) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-05-2028 
2,0200% 
(ZMIENNY 
KUPON) 



1 000 72 72 71 11,09% 



PS1024 (PL0000111720) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-10-2024 
2,2500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 19 20 18 2,81% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0427 
(PL0000500260) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 27-04-2027 
1,8750% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 18 19 16 2,50% 



PS0425 (PL0000112728) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-04-2025 
0,7500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 16 16 15 2,34% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0630 
(PL0000500278) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 05-06-2030 
2,1250% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 90 79 77 12,03% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0725 
(PL0000500286) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 03-07-2025 
1,2500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 16 16 14 2,19% 



BANK GOSPODARSTWA 



KRAJOWEGO, FPC0631 
(PL0000500328) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 



WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 



GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 12-06-2031 



2,9700% 



(ZMIENNY 
KUPON) 



1 000 159 157 156 24,38% 



IZ0823 (PL0000105359) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-08-2023 
2,7500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 2 3 3 0,47% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent 
Kraj 



siedziby 
emitenta 



Termin 
wykupu 



Warunki 
oprocentowania 



Wartość 
nominalna 



Liczba 



Wartość 
według 



ceny 
nabycia w 



tys. 



Wartość 
według 



wyceny na 
dzień 



bilansowy 
w tys. 



Procentowy 
udział w 



aktywach 
ogółem 



DS1023 (PL0000107264) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-10-2023 
4,0000% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 39 43 40 6,25% 



Bony skarbowe               - - - - 



Bony pieniężne                - - - - 



Inne               - - - - 



Suma:               468 462 447 69,84% 



 
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 



TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE 
PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO 



INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA 
GRANICĄ 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta 
Kraj siedziby 



emitenta 
Liczba 



Wartość według 
ceny nabycia w 



tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział 
w aktywach 



ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY         76,000 22 24 3,75% 



- LYXOR DAX (DR) UCITS ETF, O-End- F, 
ETF (LU0252633754) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



BORSA ITALIANA - FRANCJA 19,000 12 13 2,03% 



- LYX ETF S&P 500, ETP, ETF 
(LU0496786574) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



EURONEXT PARIS - LUKSEMBURG 57,000 10 11 1,72% 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY         - - - - 



NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU         - - - - 



Suma:         76,000 22 24 3,75% 
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TABELE DODATKOWE 



TABELA DODATKOWA 
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT 



Rodzaj Łączna liczba 
Wartość według ceny 



nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa     271 263 41,10% 



  
Dłużne papiery 
wartościowe 



283 271 263 41,10% 



Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP     - - - 



Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego     - - - 



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



    - - - 



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



    - - - 



Suma:   283 271 263 41,10% 



 
TABELA DODATKOWA 



GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY 
Wartość według wyceny na dzień 



bilansowy w tys. 
Procentowy udział w aktywach 



ogółem 



GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 55 8,60% 



Suma: 55 8,60% 



 



Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 



Nie dotyczy 
 
Instrumenty rynku pieniężnego 



Nie dotyczy 
 
Papiery wartościowe emitowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest rzeczpospolita polska lub przynajmniej jedno z państw 
należących do OECD 



Nie dotyczy 
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III. BILANS 



BILANS 
na dzień 



31-12-2021 
na dzień 



31-12-2020 



I. Aktywa 641 51 



1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 74 4 



2. Należności - - 



3. Transakcje reverse repo/buy-sell back - - 



4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 567 30 



5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 17 



6. Pozostałe aktywa - - 



II. Zobowiązania - - 



III. Aktywa netto (I - II) 641 51 



IV. Kapitał Funduszu/Subfunduszu 647 49 



1. Kapitał wpłacony 658 49 



2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -11 - 



V. Dochody zatrzymane 7 - 



1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 0 



2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 0 



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -13 2 



VII. Kapitał Funduszu/Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 641 51 



      



Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 5 990,7905 478,7384 



Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 106,92 106,14 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, 
które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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IV. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



I. Przychody z lokat 5 - 



Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 - 



Przychody odsetkowe 4 - 



Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - 



Dodatnie saldo różnic kursowych - - 



Pozostałe - - 



II. Koszty Funduszu/Subfunduszu 1 - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 



- stała część wynagrodzenia - - 



- zmienna część wynagrodzenia - - 



Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 



Opłaty dla Depozytariusza 1 - 



Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu/Subfunduszu - - 



Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - 



Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości - - 



Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami Funduszu/Subfunduszu - - 



Opłaty za usługi prawne - - 



Opłaty za usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - 



Koszty odsetkowe - - 



Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 



Ujemne saldo różnic kursowych - - 



Pozostałe - - 



III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo - - 



IV. Koszty Funduszu/Subfunduszu netto (II-III) 1 - 



V. Przychody z lokat netto (I-IV) 4 - 



VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -12 2 



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 - 



2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -15 2 



- z tytułu różnic kursowych - - 



VII. Wynik z operacji (V+-VI) -8 2 



VIII. Podatek dochodowy - - 



Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa -1,34 - 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na 
jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz 



informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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V. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



I. Zmiana wartości aktywów netto 



1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 



51 - 



2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -8 2 



a) przychody z lokat netto 4 - 



b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 - 



c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -15 2 



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -8 2 



4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Funduszu/Subfunduszu (razem): - - 



a) z przychodów z lokat netto - - 



b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - 



c) z przychodów ze zbycia lokat - - 



5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 598 49 



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



609 49 



b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu 
odkupionych jednostek uczestnictwa) 



-11 - 



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 590 51 



7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 641 51 



8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym (*) 304 18 



II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 



1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 5 610,6196  478,7384  



Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 98,5675  - 



Saldo zmian 5 512,0521  478,7384  



2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa od początku działalności Funduszu/Subfunduszu 



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 6 089,3580  478,7384  



Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 98,5675  0,0000  



Saldo zmian 5 990,7905  478,7384  



3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 5 990,7905    - 



III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 



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



106,14 - 



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



106,92 106,14 



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



0,73%   



4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 
sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



106,32 29-01-2021 100,00 29-01-2020 



5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w 
okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



110,27 06-09-2021 106,27 29-12-2020 



6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny 
w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



106,92 31-12-2021 106,14 31-12-2020 



IV. Procentowy udział kosztów Funduszu/Subfunduszu w średniej 
wartości aktywów netto, w tym: 



0,33% - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 



Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 



Opłaty dla Depozytariusza 0,33% - 



Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 
Funduszu/Subfunduszu 



- - 



Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości - - 



Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami 
Funduszu/Subfunduszu 



- - 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejsze zestawienie zmian należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 



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



Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem jednostek uczestnictwa i wartości aktywów 
netto na jednostkę uczestnictwa 



 



Nota nr 1 Polityka rachunkowości Subfunduszu 



Opis przyjętych zasad rachunkowości: 



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



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



3. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest dzień wydania 
lub wykupienia jednostek. 



4. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym dniu wyceny 
nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami 
lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z pkt. 3. 



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



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



7. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki lokat mają przypisaną cenę nabycia 
wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną 
o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne. 



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



9. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na 
przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku 
instrumentów wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia – najwyższej bieżącej wartości 
księgowej (nie dotyczy papierów wartościowych nabytych z udzielonym przez drugą stronę przyrzeczeniem 
odkupu). W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji, uznaje się, iż wygaśnięciu 
podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto. Zysk lub 
stratę ze zbycia walut obcych wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”. 



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



11. Przysługujące zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy prawo poboru akcji notowanych na 
rynku aktywnym ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji 
wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nie uwzględniający wartości tego prawa. Niewykonane prawo poboru 
akcji uznaje się za zbyte według wartości równej zero w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 



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



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



14. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji, nie powodującą zmiany wysokości kapitału akcyjnego emitenta, 
ujmuje się w ewidencji analitycznej, w której dokonuje się zmiany liczby posiadanych akcji oraz jednostkowej 
ceny nabycia. 



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



16. Nabycie lub zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie 
zawarcia umowy. Składniki lokat nabyte lub zbyte przez Subfundusz po godzinie 23:00 w dniu wyceny oraz 
składniki lokat, dla których na godzinę 23:00 Subfundusz nie otrzymał potwierdzenia zawarcia transakcji 
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ujmowane są w najbliższej dacie wyceny aktywów Subfunduszu i ustalenia jego zobowiązań, w której jest to 
możliwe. 



17. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po 
przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień 
ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu. Jeżeli operacje dotyczące Subfunduszu są 
wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ustala kursu – ich wartość należy określić w 
relacji do wskazanej przez Subfundusz waluty, dla której ustalany jest średni kurs przez Narodowy Bank 
Polski. 



18. Przychody z lokat obejmują w szczególności: dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną 
środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, dywidendy i inne udziały w zyskach, 
przychody odsetkowe oraz przychody związane z posiadaniem nieruchomości. 



19. Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności: ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z 
wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. Koszty odsetkowe (w tym 
efekt amortyzacji premii, składający się na wycenę aktywów nienotowanych na aktywnym rynku metodą 
skorygowanej ceny nabycia z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej w przypadku terminu 
zapadalności nie dłuższego niż 92 dni) oraz koszty związane z posiadaniem nieruchomości. 



20. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza 
się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentuje 
odpowiednio jako składnik lokat notowanych lub nienotowanych na aktywnym rynku. Przychody odsetkowe 
od lokat bankowych wycenia się począwszy od dnia zawarcia umowy za pomocą modelu wyceny, a w 
przypadku terminu zapadalności nie dłuższego niż 92 dni dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny 
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 



21. W przypadku kosztów Subfunduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu kosztów 
zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę. Preliminarz kosztów zawiera pozycje w wysokości uzasadnionej, 
ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do częstotliwości ustalania wartości aktywów netto 
w dniach wyceny. 



22. Przychody odsetkowe osiągane z tytułu udzielonych przez fundusz pożyczek pieniężnych oraz koszty 
związane z ich udzieleniem rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



Stosowane najważniejsze zasady wyceny  



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



2.  Jako moment wyceny Subfundusz przyjął godzinę 23:00 czasu polskiego, o której pobierane są ostatnie 
dostępne kursy, pozwalające na oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz lokat w danym 
dniu wyceny. 



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



4. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się: 



4.1. Cenę z rynku aktywnego (poziom 1 hierarchii wartości godziwej); 



4.2. Cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są 



obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej); 



4.3. Wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o nieobserwowalne dane wejściowe do 



modelu (poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



5. Za rynek aktywny uznaje się rynek na którym transakcje dotyczące danego składnika aktywów lub 



zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczyć 



bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki giełdowe, rynki 



pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką częstotliwością i 



wolumenem. 



6. W celu określenia czy dany rynek jest aktywnym rynkiem dla składnika lokat, przeprowadza się badanie 



aktywności danego rynku, z uwzględnieniem następujących komponentów: wolumen obrotu oraz 



częstotliwość obrotu.  



7. W przypadku, gdy składnik lokat Subfunduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, 



wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Rynkiem głównym dla danego składnika lokat jest 
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ten rynek na którym wolumen obrotu z miesiąca poprzedzającego miesiąc dla którego wyznaczana jest 



aktywność rynkowa był największy. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru rynku w oparciu o 



wolumen obrotu, w szczególności w przypadku jeśli wolumen obrotu na dwóch lub większej ilości rynków 



aktywnych jest taki sam dla danego składnika lokat bądź w przypadku braku obrotu na aktywnych rynkach na 



danych papierach wartościowych w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego, wyboru rynku głównego 



dokonuje się w oparciu kolejno o: liczbę zawartych transakcji na danym składniku lokat w okresie ostatniego 



miesiąca kalendarzowego; liczbę danych akcji wprowadzonych do obrotu na danym aktywnym rynku, o ile 



takie informacje dostępne są w serwisach typu Bloomberg; kolejność wprowadzenia danego papieru 



wartościowego do obrotu na poszczególnych rynkach, o ile takie informacje dostępne są w serwisach typu 



Bloomberg; możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku.  



8. Rynkiem głównym dla polskich papierów dłużnych skarbowych niewyemitowanych poza granicami RP 



dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland jest Treasury BondSpot Poland. 



9. Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej) 



wyznacza się według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu z aktywnego rynku, z 



zastrzeżeniem, że jeżeli na aktywnym rynku organizowana jest sesja fixingowa, to do wyceny składnika lokat 



korzysta się z kursu fixingowego, 



10. Wartość godziwą składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się za pomocą modelu 



wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni 



(poziom 2 hierarchii wartości godziwej) lub za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne 



(poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



11. Wycena za pomocą modelu wyceny, o którym mowa powyżej, oznacza technikę wyceny pozwalającą 



wyznaczyć wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązań poprzez przeliczenie przyszłych kwot, w 



szczególności przepływów pieniężnych lub dochodów i wydatków, na jedną zdyskontowaną kwotę z 



uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka lub pozwalającą za pomocą innych powszechnie uznanych 



metod na oszacowanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, gdzie dane wejściowe do modelu są 



obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni lub pośredni; w przypadku gdy dane obserwowalne na rynku 



nie są dostępne, dopuszcza się zastosowanie danych nieobserwowalnych, z tym że we wszystkich 



przypadkach Subfundusz wykorzystuje w maksymalnym stopniu dane obserwowalne i w minimalnym stopniu 



dane nieobserwowalne. 



12. Za dane obserwowalne, o których mowa powyżej uznaje się dane wejściowe do modelu odzwierciedlające 



założenia, które przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub zobowiązania, 



uwzględniające w sposób bezpośredni lub pośredni: 



12.1. ceny podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z aktywnego rynku, 



12.2. ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z rynku, który nie jest 



aktywny, 



12.3. dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa powyżej, które są obserwowalne w 



odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności: 



12.3.1. stopy procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych 



przedziałach, 



12.3.2. zakładaną zmienność, 



12.3.3. spread kredytowy. 



12.4. dane wejściowe potwierdzone przez rynek. 



13. Za dane nieobserwowalne, o których mowa powyżej uznaje się dane wejściowe do modelu opracowywane 



przy wykorzystaniu wszystkich wiarygodnych informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat 



założeń przyjmowanych przez uczestników rynku, które spełniają cel wyceny wartości godziwej. 



14. Modele wyceny, o których mowa powyżej: 



14.1. będą stosowane w sposób ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu 



finansowym Funduszu przez dwa kolejne lata, 



14.2. stosuje się spójnie w odniesieniu do wszystkich aktywów w ramach wszystkich funduszy zarządzanych 



przez Towarzystwo, uwzględniając strategie inwestycyjne i rodzaje aktywów posiadanych przez 



fundusze oraz, w stosownych przypadkach, istnienie różnych zewnętrznych podmiotów wyceniających, 



14.3. podlegają okresowemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz do roku, 



14.4. podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. 



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



16. Transakcje repo/sell-buy back, zaciągnięte kredyty i pożyczki środków pieniężnych oraz dłużne instrumenty 



finansowe wyemitowane przez Subfundusz wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach przy 



zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



17. Transakcje reverse repo/buy-sell back i depozyty bankowe wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach 



za pomocą modelu wyceny, a w przypadku transakcji o terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni 



dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 



stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów. 



18. Zobowiązania Subunduszu z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych wycenia się według zasad 
przyjętych dla tych papierów wartościowych. 



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



Wartości szacunkowe 



Sporządzanie sprawozdania finansowego dokonywane jest w oparciu o nadrzędną zasadę wyceny składników 
lokat, tj. według wartości godziwej, co wymaga od kierownictwa dokonania ocen, estymacji i przyjęcia założeń, 
których wybór może wpływać na stosowane zasady rachunkowości jak również na formę prezentowanych 
wartości aktywów i pasywów oraz kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane są w oparciu o dostępne 
dane historyczne, jak również dane możliwe do zaobserwowania na rynku kapitałowym oraz szereg innych 
czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach.  Powyższe dane stanowią podstawę do 
oszacowania wartości danej kategorii aktywów i zobowiązań. 



Dokonywany jest okresowy przegląd szacunków i założeń stanowiących ich podstawę. Korekty w szacunkach są 
rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku, w przypadku gdy korekta dotyczy tylko tego 
okresu, bądź w okresie, w którym dokonano zmiany, i w okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na 
bieżący, jak i przyszłe okresy. 



Istotne szacunki zastosowane przy sporządzeniu  sprawozdania finansowego Subfunduszu dotyczą braku 
aktywności rynkowej, a tym samym konieczność wyceny w wartości godziwej opartej na modelu wyceny opartej 
na danych obserwowalnych rynkowo w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 wyceny wg hierarchii wartości 
godziwej) jak również danych nieobserwowalnych rynkowo (poziom 3 wyceny wg hierarchii wartości godziwej).  



Dzień wyceny 



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



Stosowane w okresie sprawozdawczym zasady rachunkowości  



Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2021 poz. 217 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1859) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 roku poz. 2436). 



Metoda stosowana przy obliczaniu ekspozycji AFI 



Towarzystwo oblicza ekspozycję AFI Subfunduszu w każdym dniu roboczym metodą brutto oraz metodą 
zaangażowania, określonymi odpowiednio w art. 7 oraz art. 8 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE)  
Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE 
w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni 
finansowej, przejrzystości i nadzoru.   



Wprowadzone zmiany stosowanych zasad rachunkowości: 



W okresie sprawozdawczym wystąpiły istotne zmiany w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego (zmiany prezentacyjne). Zgodnie z §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 roku poz. 2436 – „Rozporządzenie Zmieniające”) 



Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne oraz depozytariusze są obowiązani zapewnić 
dostosowanie rachunkowości do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 nr 249 poz. 1859 – 
„Rozporządzenie Zmieniane), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Zmieniającym, nie później niż do dnia 



1 lipca 2021 roku. Począwszy od 1 lipca 2021 roku Towarzystwo dostosowało rachunkowość do przepisów 
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Rozporządzenia Zmienianego. Opis przyjętych zasad rachunkowości wskazany w nocie 1 uwzględnia zapisy 
polityki rachunkowości zgodnie z Rozporządzeniem Zmieniającym.  



Wprowadzone  w/w Rozporządzeniem Zmieniającym najważniejsze zmiany dotyczyły następujących obszarów: 



1) Zmiany zasad i technik wyceny w wartości godziwej aktywów i zobowiązań funduszu: 



a. Odejście od stosowania skorygowanej ceny nabycia jako podstawowego sposobu wyceny instrumentów 
dłużnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Zmienianym do 30 czerwca 2021 r. Fundusz dokonywał wyceny dłużnych 
instrumentów finansowych, dla których nie występował aktywny rynek w skorygowanej cenie nabycia, 
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Od dnia 1 lipca 2021 r. dłużne instrumenty 
finansowe dla których nie jest możliwe ustalenie aktywnego rynku, co do zasady, są wyceniane według 
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, przy czym za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się 
w tym przypadku, (a) cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane 
wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (tzw. poziom 2 hierarchii wartości godziwej) albo 
w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt (a), (b) - wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny 
opartego o dane nieobserwowalne (tzw. poziom 3 hierarchii wartości godziwej).  



2) Zmiana dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych pojęć i definicji: 



a. Zmiana definicji wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Rozporządzenie Zmieniające wprowadziło 
daleko idącą zmianę w pojęciu wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, za która obecnie uznaje się (a) cenę 
z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej), (b) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt (a), 
cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne 
w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej), (c) w przypadku braku ceny, o której 
mowa w pkt (a) i pkt (b), wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne 
(poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



b. Zmiana definicji aktywnego rynku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 
2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych do 30 czerwca 2021 r. 
Fundusz przyjmował iż aktywny rynek to rynek spełniający łącznie następujące kryteria: (a) instrumenty będące 
przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, (b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy 
i sprzedawcy, (c) ceny są podawane do publicznej wiadomości. Zmiana Rozporządzenia przyniosła zupełnie 
nową definicję aktywnego rynku, za który obecnie uznaje się: rynek, na którym transakcje dotyczące danego 
składnika aktywów lub zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, 
aby dostarczać bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki 
giełdowe, rynki pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką 
częstotliwością i wolumenem. 



c. Wprowadzenie definicji wyceny za pomocą modelu. Rozporządzenie nie zawierało dotychczas definicji w 
powyższym zakresie, jednakże wprowadzenie do jego treści zmian w zakresie wiarygodnie oszacowanej wartości 
godziwej wymagało doprecyzowania także innych pojęć, w tym określenia wyceny za pomocą modelu za którą 
uznaje się: technikę wyceny pozwalająca wyznaczyć wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązań 
poprzez przeliczenie przyszłych kwot, w szczególności przepływów pieniężnych lub dochodów i wydatków, na 
jedną zdyskontowaną kwotę z uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka lub pozwalającą za pomocą innych 
powszechnie uznanych metod na oszacowanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, gdzie dane 
wejściowe do modelu są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni lub pośredni; w przypadku gdy dane 
obserwowalne na rynku nie są dostępne, dopuszcza się zastosowanie danych nieobserwowalnych, z tym że we 
wszystkich przypadkach fundusz wykorzystuje w maksymalnym stopniu dane obserwowalne i w minimalnym 
stopniu dane nieobserwowalne. 



d. Wprowadzenie definicji danych obserwowalnych oraz danych nieobserwowalnych. Konsekwencją 
przedstawionych wyżej zmian w zakresie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej oraz zastosowanie pojęcia 
wyceny za pomocą modelu, wymagało również uzupełnienia słownika pojęć o dwie dodatkowe, nieznana 
dotychczas Rozporządzeniu definicje: dane obserwowalne, za które przyjmuj się dane wejściowe do modelu 
odzwierciedlające założenia, które przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub 
zobowiązania, uwzględniające w sposób bezpośredni lub pośredni: (a) ceny podobnych aktywów lub zobowiązań 
pochodzących z aktywnego rynku, (b) ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących 
z rynku, który nie jest aktywny, (c) dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa w pkt (a) i pkt (b), 
które są obserwowalne w odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności: – stopy 
procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych przedziałach, – zakładaną 
zmienność, – spread kredytowy, (d) dane wejściowe potwierdzone przez rynek. Natomiast danymi 
nieobserwowalnymi są: dane wejściowe do modelu opracowywane przy wykorzystaniu wszystkich wiarygodnych 
informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat założeń przyjmowanych przez uczestników rynku, 
które spełniają cel wyceny wartości godziwej. 
 
Powyższe skutki zmian Rozporządzenia Zmieniającego zostały uwzględnione na dzień sprawozdawczy 
w rachunku wyniku.          
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Nota nr 2 Należności Subfunduszu 



Nie dotyczy 



 



Nota nr 3 Zobowiązania Subfunduszu 



Nie dotyczy 



 



 



Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH W PODZIALE NA BANKI 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



I. Banki / waluty - 74 - 4 



MBANK S.A. - 74 - 4 



PLN 74 74 4 4 



 
 



  
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



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



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



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



- 39 - 4 



PLN 39 39 4 4 



 
 



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



okresu sprawozdawczego. 



 



Nota 4 III. Ekwiwalenty środków pieniężnych 



Nie dotyczy 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Nota nr 5 Ryzyka 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Środki pieniężne i ekwiwalenty 74 4 
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  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 183 16 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 17 



Suma: 257 37 



 



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



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-5 II. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPŁYWU 
ŚRODKÓW 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (*) 264 4 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (*) - - 



Zobowiązania (**) - - 



Suma: 264 4 



 
(**) Jako aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 
traktuje się zmiennokuponowe dłużne instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne na stopę procentową 
których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia. 



(***) Jako zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 
traktuje się instrumenty pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowy jest ujemna. 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



521 41 



Środki na rachunkach bankowych 74 4 



Należności - - 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 447 20 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 17 



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



484 33 



BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 263 17 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 263 17 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - 



SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 147 16 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 147 16 



MBANK S.A. 74 - 



Środki na rachunkach bankowych 74 - 



 



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



(*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/u danego emitenta 
w aktywach ogółem. 
 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



- - 
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Nota nr 6 Instrumenty pochodne 



Nie dotyczy 



 



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



Nie dotyczy 



 



Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 



Nie dotyczy 



 



Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe 



    na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI 
BILANSU 



Waluta 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień bilansowy 



w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



I. Aktywa   - 641 - 51 



1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   - 74 - 4 



  PLN 74 74 4 4 



2) Należności   - - - - 



3) Transakcje reverse repo/buy-sell back   - - - - 



4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku   - 567 - 30 



  PLN 567 567 30 30 



5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym 
rynku 



  - - - 17 



  PLN - - 17 17 



6) Pozostałe aktywa   - - - - 



II. Zobowiązania   - - - - 



 



 



Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja 



  
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



NOTA-10 I. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY 
ZYSK (STRATA) Z TYTUŁU LOKAT 



Wartość 
zrealizowanego 



zysku  (straty) ze 
zbycia lokat w 



tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 



zysku  (straty) ze 
zbycia lokat w 



tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 3 -15 - 2 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - - - 



Suma: 3 -15 - 2 



 



Nota 10 II. Wypłacone dochody Subfunduszu 



Nie dotyczy 



 



Nota 10 III. Wypłacone przychody ze zbycia lokat Subfunduszu 



Nie dotyczy 



 



Nota nr 11 Koszty Subfunduszu 



Nie dotyczy 



Nota 11 I.  Koszty pokrywane przez Towarzystwo 



Nie dotyczy 



Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa 



NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH 
UCZESTNICTWA 



na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 na dzień 31-12-2019 



I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie 
lata obrotowe 



641 51 - 



II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek 
uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe 



106,92 106,14 - 
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VII. INFORMACJA DODATKOWA 



 
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu 



finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 



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



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



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



3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych 
finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 



a) Zbiorcza wartość aktywów i zobowiązań sklasyfikowanych na poszczególnych poziomach (poziom 



1, 2 lub 3) hierarchii wartości godziwej. W przypadku składników lokat, których wartość godziwa 



jest szacowana na poziomie 2 albo poziomie 3 hierarchii wartości godziwej, fundusz przedstawia 



informacje o łącznym udziale takich lokat w aktywach netto funduszu oraz o związanym z nimi 



ryzyku. 



  31-12-2021 



  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 2 i 3 Razem 



AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE W 
WARTOŚCI GODZIWE 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Procentowy 
udział w 



aktywach netto 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Aktywa 567 0 0 0,00% 567 



Akcje 96 - - - 96 



Warranty subskrypcyjne - - - - - 



Prawa do akcji - - - - - 



Prawa poboru - - - - - 



Kwity depozytowe - - - - - 



Listy zastawne - - - - - 



Dłużne papiery wartościowe 447 - - - 447 



Instrumenty pochodne - - - - - 



Udziały w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością 



- - - - - 



Jednostki uczestnictwa - - - - - 



Certyfikaty inwestycyjne - - - - - 



Tytuły uczestnictwa emitowane przez 
instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą 



24 - - - 24 



Wierzytelności - - - - - 



Udzielone pożyczki pieniężne - - - - - 



Weksle - - - - - 



Depozyty - - - - - 



Waluty - - - - - 



Nieruchomości - - - - - 



Statki morskie - - - - - 



Transakcje reverse repo/buy-sell back - - - - - 



Zobowiązania 0 0 0 0,00% 0 



Transakcje repo/sell-buy back - - - - - 



Instrumenty pochodne - - - - - 



 



Z instrumentami wycenianymi za pomocą modeli (2 i 3 poziom wyceny wg wartości godziwej) wyceny wiążą 



się poniższe ryzyka: 



 



1. Ryzyko płynności lokat: Ograniczona płynność może utrudnić szybką sprzedaż lub nabycie określonych 



kategorii lokat lub spowodować, że takie transakcje będą zrealizowane po cenach znacząco odbiegających od 



cen rynkowych, co może negatywnie wpływać na rentowność takich lokat. 



2. Ryzyko stóp procentowych - odwrotna zależność pomiędzy wartością instrumentów dłużnych a poziomem stóp 



procentowych. Oznacza to, że wzrost stóp procentowych może się przełożyć na spadek wartości lub cen takich 



instrumentów, co z kolei może mieć niekorzystny wpływ na wartość lokat.  



3. Ryzyko niewypłacalności emitentów: Ryzyko niewypłacalności emitentów, ponoszone przez Fundusz, jest 



zależne od ich wiarygodności kredytowej i jest związane z ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty wartości 



danych składników aktywów. Zmiany pozycji finansowej emitenta lub perspektyw jego rozwoju mogą 



skutkować spadkiem ceny wyemitowanych przez ten podmiot instrumentów, a tym samym pogorszeniem 



rentowności inwestycji w dany instrument. 



4. Ryzyko modelu wyceny: model wyceny danego aktywa/zobowiązania stosowany przez Fundusz może okazać 



się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu. 
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b) kwoty wszelkich przeniesień między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii wartości godziwej, 



powody tych przeniesień i stosowane przez jednostkę zasady ustalania, kiedy przeniesienia między 



poziomami powinny nastąpić. Informacje o przeniesieniu na każdy poziom są ujawniane i 



omawiane oddzielnie od informacji o przeniesieniu z każdego poziomu: 



  od 01-01-2021 do 31-12-2021 



Aktywa przeniesione z poziomu 1 na poziom 2 
Wartość na dzień 
bilansowy w danej 
walucie 



Powód przeniesienia 



Dłużne papiery wartościowe 36 



Zaniknięcie aktywnego rynku dla danego 
instrumentu przy jednoczesnym występowaniu 
wiarygodnej ceny rynkowej z rynku nieaktywnego 
dla instrumentu wycenianego lub instrumentów 
porównywalnych 



 



 



  od 01-01-2021 do 31-12-2021 



Aktywa przeniesione z poziomu 2 na poziom 1 
Wartość na dzień 
bilansowy w danej 
walucie 



Powód przeniesienia 



Dłużne papiery wartościowe 130 
Pojawienie się aktywnego rynku dla danego 
aktywa wycenianego na poziomie 2 



 



c) W przypadku regularnych wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 2 i poziomie 3 



hierarchii wartości godziwej – opis techniki (technik) wyceny oraz dane wejściowe wykorzystane w 



wycenie wartości godziwej. Jeżeli nastąpiła zmiana techniki wyceny, w szczególności zastąpienie 



metody rynkowej metodą przychodów lub zastosowanie dodatkowej techniki wyceny, jednostka 



ujawnia zmianę i jej powody. W przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na 



poziomie 3 hierarchii wartości godziwej jednostka dostarcza informacje ilościowe na temat 



nieobserwowalnych danych wejściowych wykorzystanych w wycenie wartości godziwej. Jednostka 



nie musi tworzyć ilościowych informacji w celu spełnienia wymogu ujawniania informacji, jeżeli 



ilościowe nieobserwowalne dane wejściowe nie zostały opracowane przez jednostkę przy okazji 



wyceny wartości godziwej (np. kiedy jednostka wykorzystuje ceny z wcześniejszych transakcji lub 



informacje o cenach strony trzeciej bez korekty). Ujawniając informacje, jednostka nie może 



jednak pomijać ilościowych nieobserwowalnych danych wejściowych, które są istotne dla wyceny 



wartości godziwej i do których jednostka ma racjonalny dostęp: 



Nie dotyczy 



 



d) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej - uzgodnienie bilansu otwarcia i bilansu zamknięcia, przy czym należy oddzielnie ujawnić 



zmiany, które w trakcie przypisywanego okresu dotyczyły: 



i) łącznych zysków lub strat za okres ujęty w wyniku z operacji oraz pozycji wyniku z 



operacji, w których ujęto te zyski lub straty: 



Nie dotyczy 



ii) operacji kupna, sprzedaży, emisji i rozliczeń (każdy z tych rodzajów zmian ujawnia 



się  oddzielnie): 



Nie dotyczy 



iii) kwot przeniesień na poziom lub z poziomu 3 hierarchii wartości godziwej, powodów 



tych przeniesień i stosowanych przez fundusz zasad ustalania, kiedy 



przeniesienie między poziomami powinno nastąpić. Informacje o przeniesieniu 



na poziom 3 są ujawniane i opisywane oddzielnie od informacji o przeniesieniu 



z poziomu 3: 



Nie dotyczy 



 



e) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej – kwotę łącznych zysków lub strat za okres, o którym mowa w pkt. 3d) lit. i), ujętą w 



wyniku z operacji, która jest przypisywana zmianie niezrealizowanych zysków lub strat 



związanych z tymi aktywami lub zobowiązaniami posiadanymi na koniec okresu sprawozdawczego 



oraz pozycję (pozycje) wyniku z operacji, w której ujęto niezrealizowane zyski lub straty: 



Nie dotyczy 



 



f) W przypadku regularnych i nieregularnych wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na 



poziomie 3 hierarchii wartości godziwej - opis procesu wyceny przeprowadzonego przez fundusz, w 



tym na przykład informacje, jak fundusz podejmuje decyzje w sprawie zasad i procedur wyceny 



oraz analizuje zmiany wycen wartości godziwej w kolejnych okresach: 



Nie dotyczy 
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g) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej w zakresie wszystkich takich wycen – opisową prezentację wrażliwości wyceny wartości 



godziwej na zmiany nieobserwowalnych danych wejściowych, jeżeli zmiana tych danych 



wejściowych dająca inną kwotę może prowadzić do wyraźnie wyższej lub niższej wyceny wartości 



godziwej. Jeżeli istnieją powiązania między tymi danymi wejściowymi a innymi 



nieobserwowalnymi danymi wejściowymi wykorzystywanymi w wycenie wartości godziwej, 



fundusz przedstawia również opis tych powiązań i sposobu, w jaki mogą wzmóc lub  



złagodzić wpływ zmian nieobserwowalnych danych wejściowych na wycenę wartości godziwej: 



  Nie dotyczy 



 
h) Ujawnienie informacji, w zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, w przypadku 



gdy zmiana jednego elementu lub większej ilości Nieobserwowalnych Danych Wejściowych 



przyjęta w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alternatywnych założeń istotnie 



zmieniłaby Wartość Godziwą, w sposób umożliwiający ujawnienie skutku takich zmian oraz 



sposobu obliczenia skutku zmian w celu odzwierciedlenie racjonalnie możliwego alternatywnego 



założenia - w przypadku wycen Wartości Godziwej sklasyfikowanych na Poziomie 3 Hierarchii 



Wartości Godziwej: 



 



Nie zidentyfikowano sytuacji, w której przyjęcie innych racjonalnych założeń w zakresie danych 



nieobserwowalnych istotnie wpłynęłoby na oszacowanie wartości godziwej. 



 
4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym 



skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji 
i rentowność Funduszu 



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



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



b) Informacja o przypadkach zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub 
zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 



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



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



Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz. 
 



5. Informacja o kontynuacji działalności przez Fundusz 



Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istniały okoliczności wskazujące na zagrożenie 
możliwości kontynuowania działalności przez Fundusz. 
 



a) Informacje o ustanowionych zastawach rejestrowych. 
- Fundusz nie posiada ustanowionych zastawów rejestrowych.  



 
b) Informacje o certyfikatach inwestycyjnych nieopłaconych w całości ceny emisyjnej: 
- nie dotyczy 
 
c) Informacje o dokonywanych odpisach aktualizujących wartości aktywów funduszu: 
- W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisu aktualizującego 
aktywów. 
 
d) Informacje o aktywach funduszu, w odniesieniu do których minął termin płatności lub występują 



opóźnienia w regulowaniu odsetek lub innych zobowiązań umownych: 
- Fundusz nie posiada aktywów, w odniesieniu do których minął termin płatności. 
 
e) Informacje o przestrzeganiu ustawowych ograniczeń inwestycyjnych 
- Fundusz przestrzegał ustawowych ograniczeń inwestycyjnych 



 
6. Inne informacje niż wskazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny 



sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich 
zmian 
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Poziom zaszczepienia społeczeństw większości krajów o wysokim PKB per capita pod koniec roku 2021 
osiągnął wysokie poziomy, w granicach  70-90%. Jak pokazują statystyki zachorowań na covid-19, 
szczepionki nie chronią przez zarażeniem kolejnym, najnowszym wariantem wirusa - omicronem. W 
odpowiedzi na brak skuteczności szczepionek w zakresie zarażania, niektórzy lekarze zalecają ludziom 
kolejne dawki szczepień. Podejście do tematu obostrzeń znacznie spolaryzowało się w różnych krajach, 
przy czym przeważa tendencja powolnego odchodzenia od restrykcji. Rynki finansowe w coraz mniejszym 
stopniu reagują na nowe doniesienia nt. pandemii. Śmiertelność spowodowana wirusem spada, część 
krajów odwołuje pandemię np. Szwecja, Dania, czy Wielka Brytania. Może to mieć daleko idące implikacje 
dla popytu na usługi w pierwszym półroczu 2022 roku i jeszcze bardziej przyspieszyć presję inflacyjną w 
gospodarce. 
W dniu 24 lutego 2022 r. wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Pierwotnie zakładano, że do ataku może 
dojść, ale skala na jaką faktycznie rozpoczęto działania wojenne przerosła najczarniejsze scenariusze. 
Obawy o światowy kryzys gospodarczy związany z możliwością rozlania się konfliktu na sąsiednie kraje, a 
także możliwością uwikłania się w wojnę NATO spowodowały ucieczkę inwestorów od aktywów krajów 
Emerging Markets, szczególnie z regionu Europy środkowo-wschodniej. Głównym kierunkiem przypływu 
kapitału stały się bezpieczne przystanie w postaci dolara, obligacji amerykańskich i złota. Bardzo silnie 
zwyżkowały surowce. Konsekwencją ataku było nałożenie na Rosję sankcji gospodarczych. Na rublu i 
aktywach rosyjskich nastąpił krach. Fundusze zarządzane przez BPS TFI nie były zaangażowane w żadne 
instrumenty z rynku rosyjskiego. Po okresie największej paniki, miesiąc od rozpoczęcia agresji, rynki 
finansowe powracają do względnego spokoju. Spada zmienność i powraca płynność. Sytuacja na rynkach 
będzie w dużej mierze zależała od tego jak długo będzie trwała wojna, czy strony dojdą do porozumienia, 
czy też konflikt będzie się przeciągał na kolejne miesiące. 



 



Pozostałe informacje wymagane przepisami prawa 



 



1. Informacje, o których mowa w art. 222b Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 



zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm.) 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia okresowo informacje o: 



a) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich 



niepłynnością, 



b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, 



c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot nim 



zarządzający. 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia regularnie 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, 



b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI. 



Informacje ujawniane okresowo: 



Informacje o udziale procentowym aktywów AFI, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w 



związku z ich niepłynnością: 



Subfundusz nie posiada aktywów będących przedmiotem specjalnych ustaleń związanych z ich 



niepłynnością. 



Informacje o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością 



Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością zapewniają spójność profilu zarządzania 



płynnością z polityką umarzania tytułów uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie było dokonywanych 



zmian w regulacjach zarządzania płynnością. 



Informacje o aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez TFI 



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie 
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W Towarzystwie funkcjonuje wdrożony system zarządzania ryzykiem, w ramach którego wyodrębniono 



jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem. Za opracowanie systemu zarządzania ryzykiem, jego 



wdrożenie oraz właściwe funkcjonowanie odpowiada Zarząd Towarzystwa. System zarządzania ryzykiem 



został wdrożony z uwzględnieniem skali i zakresu działalności Towarzystwa.  



Zarządzanie ryzykiem odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, Statutu Funduszu, 



procedur i regulaminów wewnętrznych oraz przyjętego w Towarzystwie systemu limitów wewnętrznych. 



System limitów wewnętrznych określa limity na poszczególne rodzaje ryzyka związane z polityką i strategią 



inwestycyjną Subfunduszu. Limity wewnętrzne określane są dodatkowo względem ograniczeń 



przewidzianych w przepisach prawa oraz Statucie Funduszu.  



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie podlega corocznej ocenie biegłego rewidenta.  



Aktualny profil ryzyka Subfunduszu:  



Subfundusz BPS 2025 



SRRI 3 



SRRI – Syntetyczny wskaźnik ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa Funduszu 



na podstawie danych historycznych. Wskaźnik określany jest w 7 stopniowej skali, gdzie poziom ryzyka 



związany z Funduszem wzrasta wraz z wartością wskaźnika od 1 do 7.  



Ryzyka istotne dla Subfunduszu nie objęte wskaźnikiem SRRI: 



 ryzyko kredytowe, 



 ryzyko płynności, 



 ryzyko kontrahenta, 



 ryzyko operacyjne, 



 ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, 



 ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne, 



 ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej, 



 ryzyko wyceny, 



 ryzyko koncentracji. 



Aktualne informacje o rodzaju ryzyk, które są istotne dla Subfunduszu oraz ich definicje zawarte są  w 



dokumencie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. 



W ramach przyjętych limitów wewnętrznych dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 



oraz na podstawie obowiązujących przepisów ustawy i Statutu, Subfundusz posiada określone limity na 



ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe i koncentracji, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne, ryzyko kontrahenta 



oraz ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej. 



Na dzień 31.12.2021 r. Subfundusz nie naruszał limitów inwestycyjnych.  



Towarzystwo nie posiada informacji o zdarzeniach, które w sposób prawdopodobny mogą wpłynąć na 



przekroczenie określonych dla Subfunduszu limitów ryzyka.  



Informacje ujawniane regularnie: 



Informacje o 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 ramach obowiązującego systemu limitów wewnętrznych przyjęto następujący limit dźwigni finansowej AFI 



wyliczonej z wykorzystywaniem metody zaangażowania: 



Subfundusz BPS 2025 



Limit dźwigni 



finansowej 
130 
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(%WAN) 



W okresie sprawozdawczym poziom limitu nie uległ zmianie. 



Prawo do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 



porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W okresie bilansowym nie wystąpiły zmiany w zakresie prawa do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub 



gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI. Subfundusz w okresie 



bilansowym nie wykorzystywał ponownie zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia 



dotyczącego dźwigni finansowej AFI.  



Informacje o łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Na dzień bilansowy dźwignia finansowa AFI, wyliczona z wykorzystywaniem metody zaangażowania, 



wynosiła: 



 



 



Dźwignia finansowa AFI (% WAN) 



 



Limit  



Na dzień 



31.12.2021 



r. 



Minimalna  



w okresie 



sprawozdawczym 



Przeciętna  



w okresie 



sprawozdawczym 



Maksymalna  



w okresie 



sprawozdawczym 



130 100,0 100,0 100,0 100,0 



 



2. Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 



(UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych 



z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) 



nr 648/2012 (dalej: „Rozporządzenie 2015/2365”) 



Subfundusz we wskazanym okresie nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 



wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 11) Rozporządzenia 2015/2365, tj.: 



a) udzielania pożyczek papierów wartościowych lub towarów lub zaciągania pożyczek papierów 



wartościowych lub towarów, 



b) transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż (buy-sell back) lub transakcji zwrotnych sprzedaż-kupno (sell-buy 



back), 



c)    transakcji odkupu, 



d) transakcji z obowiązkiem uzupełnienia  zabezpieczenia kredytowego oraz, 



swapów przychodu całkowitego w rozumieniu art. 3 pkt 18) Rozporządzenia 2015/2365. 
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Sprawozdanie   



niezależnego  



biegłego rewidenta z badania  



rocznego jednostkowego  



sprawozdania finansowego 



Dla Akcjonariuszy BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 



Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego  



Opinia 



Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu BPS 2050 



(Subfundusz), subfunduszu wydzielonego w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, którego organem jest BPS 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 8, na które 



składa się zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, bilans sporządzony na ten dzień, 



rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy zakończony w tym dniu oraz 



noty objaśniające i informacja dodatkowa. 



Naszym zdaniem, załączone roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe: 



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



2021 roku oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z przepisami 



ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 217, z 



późniejszymi zmianami) (Ustawa o rachunkowości) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,  



• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 



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



statutu Funduszu. 



 



Podstawa opinii 



Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z: 



  



• ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 



publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1415, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o 



biegłych rewidentach), oraz 
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• Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania (KSB) 



uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, z 



późniejszymi zmianami. 



 



Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.  



Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych 



(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla 



Księgowych (Kodeks IESBA) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 



25 marca 2019 roku jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, 



które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Ponadto wypełniliśmy nasze inne 



obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.  



 



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



naszej opinii. 



 



 



Odpowiedzialność Zarządu i Komitetu Audytu Towarzystwa za roczne jednostkowe sprawozdanie 



finansowe 



 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 



rachunkowych, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu, 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, przyjętymi zasadami (polityką) 



rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem Funduszu. Zarząd 



Towarzystwa jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia 



rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 



spowodowanego oszustwem lub błędem. 



Sporządzając roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę 



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



związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuowania działalności, z wyjątkiem 



sytuacji kiedy Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać 



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



Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby roczne 



jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o 



rachunkowości. Komitet Audytu Towarzystwa monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz 



skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w 



tym w zakresie sprawozdawczości finansowej. 



 



Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego 



 



Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy roczne 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 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego. 











 
 



 
 



  



© Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone  3 
 



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 rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury 



badania odpowiadające na te ryzyka i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i 



odpowiednie, aby stanowić podstawę naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia 



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



związane ze zmową, fałszerstwem, celowymi pominięciami, wprowadzeniem w błąd lub obejściem 



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;  



• oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalność 



szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 



• oceniamy odpowiedniość przyjęcia przez Zarząd Towarzystwa założenia kontynuacji działalności oraz, 



na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami 



lub warunkami, które mogą podawać w znaczącą wątpliwość zdolność Subfunduszu do kontynuacji 



działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas 



zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na związane z tym ujawnienia w 



sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, zmodyfikowanie naszej opinii. 



Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego 



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



Subfundusz nie będzie kontynuować działalności; 



• oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość rocznego jednostkowego sprawozdania 



finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia 



będące jego podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 



 



Przekazujemy Komitetowi Audytu Towarzystwa informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie 



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



kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 



 



Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji  



 



Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych 



 



Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności Subfunduszu z regulacjami 



ostrożnościowymi określonymi w odrębnych przepisach. 



Celem badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie było wyrażenie opinii na temat przestrzegania 



przez Subfundusz regulacji ostrożnościowych, zatem nie wyrażamy opinii na ten temat. W ramach badania 



rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu przeprowadziliśmy procedury, których 



celem była identyfikacja naruszenia przez Subfundusz regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych 



przepisach, które mogłoby mieć istotny wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe.  



W wyniku przeprowadzonego badania załączonego rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 



informujemy, że nie stwierdziliśmy przypadków naruszenia przez Subfundusz w okresie od 1 stycznia 2021 
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roku do 31 grudnia 2021 roku obowiązujących go regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych 



przepisach, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. 



 



 



Paweł Zaczyński 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Biegły Rewident nr 13290 



Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu 



Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., 



Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, firma audytorska nr 4055 



 



 



Warszawa, 28 kwietnia 2022 roku. 



 



 








						2022-04-28T20:43:25+0200



















 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 



 



BPS 2050 



 



WYDZIELONEGO W RAMACH 



BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU 
INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 



 



 



ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2021 ROKU 



DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU 



 











 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, BPS 2050 



 
2 



 



 



I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU 



 



Nazwa Subfunduszu 



BPS 2050 (dalej jako „Subfundusz”) jest subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu BPS Emerytura PPK 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej jako „Fundusz”). 



Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 



- BPS 2025 utworzony 04 czerwca 2019,  



- BPS 2030 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2035 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2040 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2045 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2050 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2055 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2060 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2065 utworzony 14 kwietnia2021. 



Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1652. 



Fundusz został zarejestrowany w dniu 04 czerwca 2019 roku na podstawie Ustawy o PPK po spełnianiu 
wymagań :  



- nadania Funduszowi Statutu przez Towarzystwo; 



- zawarcia przez Towarzystwo z Depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu 
inwestycyjnego; 



- wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 



Fundusz i Subfundusz zostały utworzone na czas nieokreślony. Subfundusz ma jedną kategorię jednostek 
uczestnictwa. 



 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 



Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz, jest zarządzany przez BPS Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej „Towarzystwem”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 81. 
Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego  



przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000303993. 



 



Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 



Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Grant Thornton Polska sp. z o. o. sp. k. z 
siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań.  



 



Cel inwestycyjny Subfunduszu 



1. Celem inwestycyjnym BPS 2050 jest wzrost wartości Aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat. 



2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 



3. Zdefiniowana Data Subfunduszu to 2050 rok. Fundusz osiągnie Zdefiniowaną Datę w pierwszym Dniu 
Wyceny w 2050 roku. 



4. Subfundusz jest dedykowany dla Uczestników, , którzy urodzili się w latach 1988-1992. 
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Specjalizacja Subfunduszu 



Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu, przy uwzględnieniu ograniczeń inwestycyjnych w następujące kategorie 
lokat:  



1. Instrumenty Rynku Pieniężnego,  



2. dłużne papiery wartościowe,  



3. listy zastawne,  



4. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne  



5. depozyty w bankach krajowych i zagranicznych,  



6. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą,  



- pod warunkiem że są zbywalne, z zastrzeżeniem, iż warunek zbywalności nie dotyczy depozytów bankowych 
oraz jednostek uczestnictwa. 



 



Ograniczenia inwestycyjne 



1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu jest prowadzona z uwzględnieniem konieczności ograniczenia poziomu 
ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK w taki sposób, iż udziały Części Udziałowej i 
Części Dłużnej w wartości Aktywów Subfunduszu będą uwzględniały konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa lokat wraz ze zbliżaniem się do Zdefiniowanej Daty. W szczególności będą one kształtowały 
się następująco: 



1)   począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnął swoją Zdefiniowaną Datę, o której mowa w art. 81 
ust. 3 Statutu, udział Części Udziałowej nie może być większy niż 15%, a udział Części Dłużnej nie 
może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu.  



2)   w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt. 1) udział Części Udziałowej nie może być 
mniejszy niż 10% oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części 
Dłużnej nie może być mniejszy, niż 70% oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów 
Subfunduszu, przy tym w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej będzie stopniowo 
zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 



3)   w okresie 5 lat poprzedzających data, o której mowa w pkt. 2), udział Części Udziałowej nie może być 
mniejszy niż 25% oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części 
Dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów 
Subfunduszu; 



4)   w okresie 10 lat poprzedzających datę, o którym mowa w pkt. 3) udział Części Udziałowej nie może być 
mniejszy, niż 40% oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części 
Dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz nie większy, niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu; 



5)   począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt. 4)udział 
Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 60% oraz nie może być większy niż 80% wartości 
Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 20% i nie może być większy 
niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 



2. Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 



1)    nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 



- papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 
Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny 
państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny 
albo przez organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub 
gwarantowane przez te organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym 
nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 



- depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytuc jach 
kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te 
instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach; 
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2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym 
nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają 
ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w 
swoich operacjach. 



3. Subfundusz, w ramach Części Udziałowej portfela może lokować: 



1) nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych wchodzące w skład indeksu WIG20 lub Instrumenty Pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20; 



2) nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub Instrumenty 
Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40; 



3) nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w 
Warszawie inne niż wymienione w pkt 1) i 2) oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych 
spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 
instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty 
publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych 
S.A. w Warszawie, 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 wartościowych; 



4) nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD 
innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te 
instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów.  



4. Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu oraz udziału 
poszczególnych kategorii lokat 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 funduszu zdefiniowanej daty, na podstawie ostatnio 
dostępnych funduszowi zdefiniowanej daty danych, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu 
Instrumentów Pochodnych. 



 



Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania 
finansowego 



1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, za okres 
od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, przy założeniu kontynuowania działalności 
Funduszu oraz Subfunduszu w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności Funduszu oraz Subfunduszu. 



2. Ze względu na charakter i istotność pozycji informacje zawarte w jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym wykazane zostały, o ile nie zaznaczono inaczej, w pełnych tysiącach złotych. 



 



 



 



 



 



 











 



 



 



 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, BPS 2050 



 
5 



 



 



II. ZESTAWNIENIE LOKAT 



TABELA GŁÓWNA 
  31-12-2021 31-12-2020 



TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Akcje 186 193 48,88% 12 13 50,00% 



Warranty subskrypcyjne - - - - - - 



Prawa do akcji - - - - - - 



Prawa poboru - - - - - - 



Kwity depozytowe - - - - - - 



Listy zastawne - - - - - - 



Dłużne papiery wartościowe 96 93 23,55% 7 7 26,92% 



Instrumenty pochodne - - - - - - 



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



Jednostki uczestnictwa - - - - - - 



Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 



Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 



41 46 11,65% 4 4 15,38% 



Wierzytelności - - - - - - 



Udzielone pożyczki pieniężne - - - - - - 



Weksle - - - - - - 



Depozyty - - - - - - 



Waluty - - - - - - 



Nieruchomości - - - - - - 



Statki morskie - - - - - - 



Inne - - - - - - 



Suma: 323 332 84,08% 23 24 92,31% 



 



 



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



 



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



sprawozdania finansowego. 
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY     13 747   186 193 48,88% 



CCC S.A. (PLCCC0000016) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



13 POLSKA 1 1 0,25% 



GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W 
WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



140 POLSKA 6 6 1,52% 



JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. 
(PLJSW0000015) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



183 POLSKA 6 6 1,52% 



KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



16 LUKSEMBURG 1 1 0,25% 



GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



3 POLSKA 2 2 0,51% 



KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



171 POLSKA 27 24 6,08% 



GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



105 POLSKA 5 6 1,52% 



BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 
(PLPEKAO00016) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



74 POLSKA 6 9 2,28% 



PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. 
(PLPGER000010) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



649 POLSKA 5 5 1,27% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



2 796 POLSKA 18 18 4,56% 



POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 
(PLPKN0000018) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



18 POLSKA 1 1 0,25% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



145 POLSKA 4 7 1,77% 



CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



93 POLSKA 3 3 0,76% 



POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 
(PLPZU0000011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



612 POLSKA 21 22 5,57% 



ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



135 POLSKA 11 12 3,04% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



971 POLSKA 8 8 2,03% 



TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 
(PLTAURN00011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



395 POLSKA 1 1 0,25% 



RANK PROGRESS S.A. (PLRNKPR00014) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



5 721 POLSKA 13 13 3,29% 



ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



63 POLSKA 1 4 1,01% 



COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



8 POLSKA 2 2 0,51% 



WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. 
(PLWRTPL00027) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



22 POLSKA 2 3 0,76% 



X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA 
(PLXTRDM00011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



712 POLSKA 12 12 3,04% 



DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



9 POLSKA 2 3 0,76% 



MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 
(HU0000153937) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



BUDAPEST STOCK 
EXCHANGE 



369 WĘGRY 12 12 3,04% 



ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME 
(LU2237380790) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



317 LUKSEMBURG 16 12 3,04% 



HUUUGE INC. (US44853H1086) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



7 
STANY 



ZJEDNOCZONE 
- - - 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY     -   - - - 



NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU     -   - - - 



Suma:     13 747   186 193 48,88% 



 



TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent 
Kraj 



siedziby 
emitenta 



Termin 
wykupu 



Warunki 
oprocentowania 



Wartość 
nominalna 



Liczba 



Wartość 
według 



ceny 
nabycia w 



tys. 



Wartość 
według 



wyceny na 
dzień 



bilansowy 
w tys. 



Procentowy 
udział w 



aktywach 
ogółem 



O terminie wykupu do 1 roku               - - - - 



Obligacje               - - - - 



Bony skarbowe               - - - - 



Bony pieniężne                - - - - 



Inne               - - - - 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent 
Kraj 



siedziby 
emitenta 



Termin 
wykupu 



Warunki 
oprocentowania 



Wartość 
nominalna 



Liczba 



Wartość 
według 



ceny 
nabycia w 



tys. 



Wartość 
według 



wyceny na 
dzień 



bilansowy 
w tys. 



Procentowy 
udział w 



aktywach 
ogółem 



O terminie wykupu powyżej 1 
roku 



              96 96 93 23,55% 



Obligacje               96 96 93 23,55% 



AKTYWNY RYNEK 
NIEREGULOWANY 



              17 17 17 4,30% 



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



AKTYWNY RYNEK 
NIEREGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
ALTERNATYWNY 
SYSTEM OBROTU 



BANK POLSKA KASA 
OPIEKI S.A. 



POLSKA 29-10-2027 
2,4600% 
(ZMIENNY 
KUPON) 



1 000 17 17 17 4,30% 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



              79 79 76 19,25% 



WZ0528 (PL0000110383) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-05-2028 
2,0200% 
(ZMIENNY 
KUPON) 



1 000 8 8 8 2,03% 



PS1024 (PL0000111720) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-10-2024 
2,2500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 10 11 10 2,53% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0427 
(PL0000500260) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 27-04-2027 
1,8750% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 6 6 5 1,27% 



PS0425 (PL0000112728) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 



SKARB PAŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 



POLSKA 25-04-2025 
0,7500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 3 3 3 0,76% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0725 
(PL0000500286) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 03-07-2025 
1,2500% 
(STAŁY KUPON) 



1 000 4 4 3 0,76% 



BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO, FPC0631 
(PL0000500328) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
RYNEK 
REGULOWANY 



BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 



POLSKA 12-06-2031 
2,9700% 
(ZMIENNY 
KUPON) 



1 000 48 47 47 11,90% 



Bony skarbowe               - - - - 



Bony pieniężne                - - - - 



Inne               - - - - 



Suma:               96 96 93 23,55% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE 



PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO 
INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA 



GRANICĄ 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta 
Kraj siedziby 



emitenta 
Liczba 



Wartość według 
ceny nabycia w 



tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział 
w aktywach 



ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY         144,000 41 46 11,65% 



- LYXOR DAX (DR) UCITS ETF, O-End- F, 
ETF (LU0252633754) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



BORSA ITALIANA - FRANCJA 36,000 23 25 6,33% 



- LYX ETF S&P 500, ETP, ETF 
(LU0496786574) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



EURONEXT PARIS - LUKSEMBURG 108,000 18 21 5,32% 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY         - - - - 



NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU         - - - - 



Suma:         144,000 41 46 11,65% 
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TABELE DODATKOWE 



TABELA DODATKOWA 
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT 



Rodzaj Łączna liczba 



Wartość 
według ceny 



nabycia w 
tys. 



Wartość 
według 



wyceny na 
dzień 



bilansowy w 
tys. 



Procentowy 
udział w 



aktywach 
ogółem 



Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa     57 55 13,93% 



  
Dłużne papiery 
wartościowe 



58 57 55 13,93% 



Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP     - - - 



Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki 
samorządu terytorialnego 



    - - - 



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



    - - - 



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



    - - - 



Suma:   58 57 55 13,93% 



 



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



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 52 13,16% 



Suma: 52 13,16% 



 



Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 



Nie dotyczy 
 
Instrumenty rynku pieniężnego 



Nie dotyczy 
 
Papiery wartościowe emitowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest 
rzeczpospolita polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 



Nie dotyczy 
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III. BILANS 



BILANS 
na dzień 



31-12-2021 
na dzień 



31-12-2020 



I. Aktywa 395 26 



1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 52 2 



2. Należności 11 - 



3. Transakcje reverse repo/buy-sell back - - 



4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 332 20 



5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 4 



6. Pozostałe aktywa - - 



II. Zobowiązania 11 - 



III. Aktywa netto (I - II) 384 26 



IV. Kapitał Funduszu/Subfunduszu 367 25 



1. Kapitał wpłacony 381 25 



2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -14 - 



V. Dochody zatrzymane 8 - 



1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 2 0 



2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 0 



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 9 1 



VII. Kapitał Funduszu/Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 384 26 



      



Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 2 831,2634 230,2880 



Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 135,69 115,31 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, 
które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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IV. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 



  



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



I. Przychody z lokat 3 - 



Dywidendy i inne udziały w zyskach 3 - 



Przychody odsetkowe - - 



Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - 



Dodatnie saldo różnic kursowych - - 



Pozostałe - - 



II. Koszty Funduszu/Subfunduszu 1 - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 



- stała część wynagrodzenia - - 



- zmienna część wynagrodzenia - - 



Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 



Opłaty dla Depozytariusza 1 - 



Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu/Subfunduszu - - 



Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - 



Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości - - 



Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami Funduszu/Subfunduszu - - 



Opłaty za usługi prawne - - 



Opłaty za usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - 



Koszty odsetkowe - - 



Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 



Ujemne saldo różnic kursowych - - 



Pozostałe - - 



III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo - - 



IV. Koszty Funduszu/Subfunduszu netto (II-III) 1 - 



V. Przychody z lokat netto (I-IV) 2 - 



VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 14 1 



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 - 



2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 8 1 



- z tytułu różnic kursowych - - 



VII. Wynik z operacji (V+-VI) 16 1 



VIII. Podatek dochodowy - - 



Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa 5,65 - 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na 
jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz 



informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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V. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



I. Zmiana wartości aktywów netto 



1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 



26 - 



2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 16 1 



a) przychody z lokat netto 2 - 



b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 - 



c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 8 1 



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 16 1 



4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Funduszu/Subfunduszu (razem): - - 



a) z przychodów z lokat netto - - 



b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - 



c) z przychodów ze zbycia lokat - - 



5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 342 25 



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



356 25 



b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu 
odkupionych jednostek uczestnictwa) 



-14 - 



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 358 26 



7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 384 26 



8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym (*) 191 8 



II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 



1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 2 704,0745  230,2880  



Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 103,0099  - 



Saldo zmian 2 600,9754  230,2880  



2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa od początku działalności Funduszu/Subfunduszu 



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 2 934,3625  230,2880  



Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 103,0099  0,0000  



Saldo zmian 2 831,2634  230,2880  



3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 2 831,2634    - 



III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 



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



115,31 - 



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



135,69 115,31 



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



17,67%   



4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 
sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



115,06 29-01-2021 100,00 31-01-2020 



5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w 
okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



142,81 18-10-2021 115,71 29-12-2020 



6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny 
w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 



135,69 31-12-2021 115,31 31-12-2020 



IV. Procentowy udział kosztów Funduszu/Subfunduszu w średniej 
wartości aktywów netto, w tym: 



0,52% - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 



Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 



Opłaty dla Depozytariusza 0,52% - 



Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 
Funduszu/Subfunduszu 



- - 



Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości - - 



Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami 
Funduszu/Subfunduszu 



- - 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejsze zestawienie zmian należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 



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



Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem jednostek uczestnictwa i wartości aktywów 
netto na jednostkę uczestnictwa 



 



Nota nr 1 Polityka rachunkowości Subfunduszu 



Opis przyjętych zasad rachunkowości: 



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



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



3. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest dzień wydania 
lub wykupienia jednostek. 



4. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym dniu wyceny 
nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami 
lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z pkt. 3. 



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



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



7. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki lokat mają przypisaną cenę nabycia 
wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną 
o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne. 



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



9. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą 
na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku 
instrumentów wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia – najwyższej bieżącej wartości 
księgowej (nie dotyczy papierów wartościowych nabytych z udzielonym przez drugą stronę przyrzeczeniem 
odkupu). W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji, uznaje się, iż wygaśnięciu 
podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto. Zysk lub 
stratę ze zbycia walut obcych wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”. 



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



11. Przysługujące zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy prawo poboru akcji notowanych 
na rynku aktywnym ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji 
wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nie uwzględniający wartości tego prawa. Niewykonane prawo poboru 
akcji uznaje się za zbyte według wartości równej zero w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 



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



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



14. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji, nie powodującą zmiany wysokości kapitału akcyjnego emitenta, 
ujmuje się w ewidencji analitycznej, w której dokonuje się zmiany liczby posiadanych akcji oraz jednostkowej 
ceny nabycia. 



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



16. Nabycie lub zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie 
zawarcia umowy. Składniki lokat nabyte lub zbyte przez Subfundusz po godzinie 23:00 w dniu wyceny oraz 
składniki lokat, dla których na godzinę 23:00 Subfundusz nie otrzymał potwierdzenia zawarcia transakcji 
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ujmowane są w najbliższej dacie wyceny aktywów Subfunduszu i ustalenia jego zobowiązań, w której jest 
to możliwe. 



17. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej 
po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień 
ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu. Jeżeli operacje dotyczące Subfunduszu są 
wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ustala kursu – ich wartość należy określić 
w relacji do wskazanej przez Subfundusz waluty, dla której ustalany jest średni kurs przez Narodowy Bank 
Polski. 



18. Przychody z lokat obejmują w szczególności: dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną 
środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, dywidendy i inne udziały w zyskach, 
przychody odsetkowe oraz przychody związane z posiadaniem nieruchomości. 



19. Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności: ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku 
z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. Koszty odsetkowe (w tym 
efekt amortyzacji premii, składający się na wycenę aktywów nienotowanych na aktywnym rynku metodą 
skorygowanej ceny nabycia z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej w przypadku terminu 
zapadalności nie dłuższego niż 92 dni) oraz koszty związane z posiadaniem nieruchomości. 



20. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza 
się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentuje 
odpowiednio jako składnik lokat notowanych lub nienotowanych na aktywnym rynku. Przychody odsetkowe 
od lokat bankowych wycenia się począwszy od dnia zawarcia umowy za pomocą modelu wyceny, a w 
przypadku terminu zapadalności nie dłuższego niż 92 dni dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny 
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 



21. W przypadku kosztów Subfunduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu kosztów 
zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę. Preliminarz kosztów zawiera pozycje w wysokości uzasadnionej, 
ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do częstotliwości ustalania wartości aktywów netto 
w dniach wyceny. 



22. Przychody odsetkowe osiągane z tytułu udzielonych przez fundusz pożyczek pieniężnych oraz koszty 
związane z ich udzieleniem rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



Stosowane najważniejsze zasady wyceny  



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



2.  Jako moment wyceny Subfundusz przyjął godzinę 23:00 czasu polskiego, o której pobierane są ostatnie 
dostępne kursy, pozwalające na oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz lokat w danym 
dniu wyceny. 



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



4. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się: 



4.1. Cenę z rynku aktywnego (poziom 1 hierarchii wartości godziwej); 



4.2. Cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są 



obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej); 



4.3. Wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o nieobserwowalne dane wejściowe 



do modelu (poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



5. Za rynek aktywny uznaje się rynek na którym transakcje dotyczące danego składnika aktywów lub 



zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczyć 



bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki giełdowe, rynki 



pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką częstotliwością 



i wolumenem. 



6. W celu określenia czy dany rynek jest aktywnym rynkiem dla składnika lokat, przeprowadza się badanie 



aktywności danego rynku, z uwzględnieniem następujących komponentów: wolumen obrotu oraz 



częstotliwość obrotu.  



7. W przypadku, gdy składnik lokat Subfunduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, 



wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Rynkiem głównym dla danego składnika lokat jest 
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ten rynek na którym wolumen obrotu z miesiąca poprzedzającego miesiąc dla którego wyznaczana jest 



aktywność rynkowa był największy. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru rynku w oparciu o 



wolumen obrotu, w szczególności w przypadku jeśli wolumen obrotu na dwóch lub większej ilości rynków 



aktywnych jest taki sam dla danego składnika lokat bądź w przypadku braku obrotu na aktywnych rynkach na 



danych papierach wartościowych w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego, wyboru rynku głównego 



dokonuje się w oparciu kolejno o: liczbę zawartych transakcji na danym składniku lokat w okresie ostatniego 



miesiąca kalendarzowego; liczbę danych akcji wprowadzonych do obrotu na danym aktywnym rynku, o ile 



takie informacje dostępne są w serwisach typu Bloomberg; kolejność wprowadzenia danego papieru 



wartościowego do obrotu na poszczególnych rynkach, o ile takie informacje dostępne są w serwisach typu 



Bloomberg; możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku.  



8. Rynkiem głównym dla polskich papierów dłużnych skarbowych niewyemitowanych poza granicami RP 



dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland jest Treasury BondSpot Poland. 



9. Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej) 



wyznacza się według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu z aktywnego rynku, z 



zastrzeżeniem, że jeżeli na aktywnym rynku organizowana jest sesja fixingowa, to do wyceny składnika lokat 



korzysta się z kursu fixingowego, 



10. Wartość godziwą składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się za pomocą modelu 



wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni 



(poziom 2 hierarchii wartości godziwej) lub za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne 



(poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



11. Wycena za pomocą modelu wyceny, o którym mowa powyżej, oznacza technikę wyceny pozwalającą 



wyznaczyć wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązań poprzez przeliczenie przyszłych kwot, w 



szczególności przepływów pieniężnych lub dochodów i wydatków, na jedną zdyskontowaną kwotę z 



uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka lub pozwalającą za pomocą innych powszechnie uznanych 



metod na oszacowanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, gdzie dane wejściowe do modelu są 



obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni lub pośredni; w przypadku gdy dane obserwowalne na rynku 



nie są dostępne, dopuszcza się zastosowanie danych nieobserwowalnych, z tym że we wszystkich 



przypadkach Subfundusz wykorzystuje w maksymalnym stopniu dane obserwowalne i w minimalnym stopniu 



dane nieobserwowalne. 



12. Za dane obserwowalne, o których mowa powyżej uznaje się dane wejściowe do modelu odzwierciedlające 



założenia, które przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub zobowiązania, 



uwzględniające w sposób bezpośredni lub pośredni: 



12.1. ceny podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z aktywnego rynku, 



12.2. ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z rynku, który nie jest 



aktywny, 



12.3. dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa powyżej, które są obserwowalne w 



odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności: 



12.3.1. stopy procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych 



przedziałach, 



12.3.2. zakładaną zmienność, 



12.3.3. spread kredytowy. 



12.4. dane wejściowe potwierdzone przez rynek. 



13. Za dane nieobserwowalne, o których mowa powyżej uznaje się dane wejściowe do modelu opracowywane 



przy wykorzystaniu wszystkich wiarygodnych informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat 



założeń przyjmowanych przez uczestników rynku, które spełniają cel wyceny wartości godziwej. 



14. Modele wyceny, o których mowa powyżej: 



14.1. będą stosowane w sposób ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu 



finansowym Funduszu przez dwa kolejne lata, 



14.2. stosuje się spójnie w odniesieniu do wszystkich aktywów w ramach wszystkich funduszy zarządzanych 



przez Towarzystwo, uwzględniając strategie inwestycyjne i rodzaje aktywów posiadanych przez 



fundusze oraz, w stosownych przypadkach, istnienie różnych zewnętrznych podmiotów wyceniających, 



14.3. podlegają okresowemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz do roku, 



14.4. podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. 



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



16. Transakcje repo/sell-buy back, zaciągnięte kredyty i pożyczki środków pieniężnych oraz dłużne instrumenty 



finansowe wyemitowane przez Subfundusz wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach przy 



zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



17. Transakcje reverse repo/buy-sell back i depozyty bankowe wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach 



za pomocą modelu wyceny, a w przypadku transakcji o terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni 



dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 



stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów. 



18. Zobowiązania Subunduszu z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych wycenia się według zasad 
przyjętych dla tych papierów wartościowych. 



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



 



Wartości szacunkowe 



Sporządzanie sprawozdania finansowego dokonywane jest w oparciu o nadrzędną zasadę wyceny składników 
lokat, tj. według wartości godziwej, co wymaga od kierownictwa dokonania ocen, estymacji i przyjęcia założeń, 
których wybór może wpływać na stosowane zasady rachunkowości jak również na formę prezentowanych 
wartości aktywów i pasywów oraz kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane są w oparciu o dostępne 
dane historyczne, jak również dane możliwe do zaobserwowania na rynku kapitałowym oraz szereg innych 
czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach.  Powyższe dane stanowią podstawę 
do oszacowania wartości danej kategorii aktywów i zobowiązań. 



Dokonywany jest okresowy przegląd szacunków i założeń stanowiących ich podstawę. Korekty w szacunkach są 
rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku, w przypadku gdy korekta dotyczy tylko tego 
okresu, bądź w okresie, w którym dokonano zmiany, i w okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na 
bieżący, jak i przyszłe okresy. 



Istotne szacunki zastosowane przy sporządzeniu  sprawozdania finansowego Subfunduszu dotyczą braku 
aktywności rynkowej, a tym samym konieczność wyceny w wartości godziwej opartej na modelu wyceny opartej 
na danych obserwowalnych rynkowo w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 wyceny wg hierarchii wartości 
godziwej) jak również danych nieobserwowalnych rynkowo (poziom 3 wyceny wg hierarchii wartości godziwej).  



Dzień wyceny 



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



Stosowane w okresie sprawozdawczym zasady rachunkowości  



Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2021 poz. 217 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1859) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 roku poz. 2436). 



Metoda stosowana przy obliczaniu ekspozycji AFI 



Towarzystwo oblicza ekspozycję AFI Subfunduszu w każdym dniu roboczym metodą brutto oraz metodą 
zaangażowania, określonymi odpowiednio w art. 7 oraz art. 8 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE)  
Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE 
w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni 
finansowej, przejrzystości i nadzoru.   



Wprowadzone zmiany stosowanych zasad rachunkowości: 



W okresie sprawozdawczym wystąpiły istotne zmiany w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego (zmiany prezentacyjne). Zgodnie z §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 roku poz. 2436 – „Rozporządzenie Zmieniające”) 



Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne oraz depozytariusze są obowiązani zapewnić 
dostosowanie rachunkowości do przepisów Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 nr 249 poz. 1859 – 
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„Rozporządzenie Zmieniane”), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Zmieniającym, nie później niż do dnia 1 



lipca 2021 roku. Począwszy od 1 lipca 2021 roku Towarzystwo dostosowało rachunkowość do przepisów 
Rozporządzenia Zmienianego. Opis przyjętych zasad rachunkowości wskazany w nocie 1 uwzględnia zapisy 
polityki rachunkowości zgodnie z Rozporządzeniem Zmieniającym.  



 



Wprowadzone  w/w Rozporządzeniem Zmieniającym najważniejsze zmiany dotyczyły następujących obszarów: 



 



1) Zmiany zasad i technik wyceny w wartości godziwej aktywów i zobowiązań funduszu: 



a. Odejście od stosowania skorygowanej ceny nabycia jako podstawowego sposobu wyceny instrumentów 
dłużnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Zmienianym do 30 czerwca 2021 r. Fundusz dokonywał wyceny dłużnych 
instrumentów finansowych, dla których nie występował aktywny rynek w skorygowanej cenie nabycia, 
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Od dnia 1 lipca 2021 r. dłużne instrumenty 
finansowe dla których nie jest możliwe ustalenie aktywnego rynku, co do zasady, są wyceniane według 
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, przy czym za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się 
w tym przypadku, (a) cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane 
wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (tzw. poziom 2 hierarchii wartości godziwej) albo 
w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt (a), (b) - wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny 
opartego o dane nieobserwowalne (tzw. poziom 3 hierarchii wartości godziwej).  



 



2) Zmiana dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych pojęć i definicji: 



 



a. Zmiana definicji wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Rozporządzenie Zmieniające wprowadziło daleko 
idącą zmianę w pojęciu wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, za która obecnie uznaje się (a) cenę 
z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej), (b) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt (a), 
cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne 
w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej), (c) w przypadku braku ceny, o której 
mowa w pkt (a) i pkt (b), wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne 
(poziom 3 hierarchii wartości godziwej). 



b. Zmiana definicji aktywnego rynku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych do 30 czerwca 2021 r. Fundusz 
przyjmował iż aktywny rynek to rynek spełniający łącznie następujące kryteria: (a) instrumenty będące 
przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, (b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy 
i sprzedawcy, (c) ceny są podawane do publicznej wiadomości. Zmiana Rozporządzenia przyniosła zupełnie 
nową definicję aktywnego rynku, za który obecnie uznaje się: rynek, na którym transakcje dotyczące danego 
składnika aktywów lub zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, 
aby dostarczać bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki 
giełdowe, rynki pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką 
częstotliwością i wolumenem. 



c. Wprowadzenie definicji wyceny za pomocą modelu. Rozporządzenie nie zawierało dotychczas definicji 
w powyższym zakresie, jednakże wprowadzenie do jego treści zmian w zakresie wiarygodnie oszacowanej 
wartości godziwej wymagało doprecyzowania także innych pojęć, w tym określenia wyceny za pomocą modelu za 
którą uznaje się: technikę wyceny pozwalająca wyznaczyć wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązań 
poprzez przeliczenie przyszłych kwot, w szczególności przepływów pieniężnych lub dochodów i wydatków, na 
jedną zdyskontowaną kwotę z uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka lub pozwalającą za pomocą innych 
powszechnie uznanych metod na oszacowanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, gdzie dane 
wejściowe do modelu są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni lub pośredni; w przypadku gdy dane 
obserwowalne na rynku nie są dostępne, dopuszcza się zastosowanie danych nieobserwowalnych, z tym że we 
wszystkich przypadkach fundusz wykorzystuje w maksymalnym stopniu dane obserwowalne i w minimalnym 
stopniu dane nieobserwowalne. 



d. Wprowadzenie definicji danych obserwowalnych oraz danych nieobserwowalnych. Konsekwencją 
przedstawionych wyżej zmian w zakresie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej oraz zastosowanie pojęcia 
wyceny za pomocą modelu, wymagało również uzupełnienia słownika pojęć o dwie dodatkowe, nieznana 
dotychczas Rozporządzeniu definicje: dane obserwowalne, za które przyjmuj się dane wejściowe do modelu 
odzwierciedlające założenia, które przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub 
zobowiązania, uwzględniające w sposób bezpośredni lub pośredni: (a) ceny podobnych aktywów lub zobowiązań 
pochodzących z aktywnego rynku, (b) ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących 
z rynku, który nie jest aktywny, (c) dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa w pkt (a) i pkt (b), 
które są obserwowalne w odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności: – stopy 
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procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych przedziałach, – zakładaną 
zmienność, – spread kredytowy, (d) dane wejściowe potwierdzone przez rynek. Natomiast danymi 
nieobserwowalnymi są: dane wejściowe do modelu opracowywane przy wykorzystaniu wszystkich wiarygodnych 
informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat założeń przyjmowanych przez uczestników rynku, 
które spełniają cel wyceny wartości godziwej. 



 



Powyższe skutki zmian Rozporządzenia Zmieniającego zostały uwzględnione na dzień sprawozdawczy 
w rachunku wyniku.  
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Nota nr 2 Należności Subfunduszu 



NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 
na dzień 



31-12-2021 
na dzień 



31-12-2020 



Należności 11 - 



Z tytułu zbytych lokat - - 



Z tytułu instrumentów pochodnych - - 



Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - 



Z tytułu dywidend - - 



Z tytułu odsetek - - 



Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - 



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



Pozostałe 11 - 



 



Nota nr 3 Zobowiązania Subfunduszu 



NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 
na dzień 



31-12-2021 
na dzień 



31-12-2020 



Zobowiązania 11 - 



Z tytułu nabytych aktywów - - 



Z tytułu transakcji repo/sell-buy back - - 



Z tytułu instrumentów pochodnych - - 



Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 11 - 



Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów 
inwestycyjnych 



- - 



Z tytułu wypłaty dochodów Funduszu/Subfunduszu - - 



Z tytułu wypłaty przychodów Funduszu/Subfunduszu - - 



Z tytułu wyemitowanych obligacji - - 



Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - - 



Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - - 



Z tytułu gwarancji lub poręczeń - - 



Z tytułu rezerw - - 



Pozostałe składniki zobowiązań - - 



 



Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH W PODZIALE NA BANKI 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



I. Banki / waluty - 52 - 2 



MBANK S.A. - 52 - 2 



PLN 52 52 2 2 



 



  
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



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



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość w 
okresie 



sprawozdawczym 
w walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



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



- 27 



 



2 



PLN 27 27 2 2 



 
 



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



okresu sprawozdawczego. 



 



Nota 4 III. Ekwiwalenty środków pieniężnych 



Nie dotyczy 
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Nota nr 5 Ryzyka 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Środki pieniężne i ekwiwalenty 52 2 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 21 3 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 4 



Suma: 73 9 



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



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-5 II. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPŁYWU 
ŚRODKÓW 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (*) 72 - 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (*) - - 



Zobowiązania (**) - - 



Suma: 72 - 



 
(**) Jako aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 
traktuje się zmiennokuponowe dłużne instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne na stopę procentową 
których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia. 



(***) Jako zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 
traktuje się instrumenty pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowy jest ujemna. 
 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



156 9 



Środki na rachunkach bankowych 52 2 



Należności 11 - 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 93 3 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 4 



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



128 7 



BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 55 4 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 55 4 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - 



SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 21 3 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 21 3 



MBANK S.A. 52 - 



Środki na rachunkach bankowych 52 - 



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



(*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/u danego emitenta 
w aktywach ogółem. 
 



  na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



- - 
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Nota nr 6 Instrumenty pochodne 



Nie dotyczy 



 



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



Nie dotyczy 



 



Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 



Nie dotyczy 



 



Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe 



    na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 



NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI 
BILANSU 



Waluta 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień bilansowy 



w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



I. Aktywa   - 395 - 26 



1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   - 52 - 2 



  PLN 52 52 2 2 



2) Należności   - 11 - - 



  PLN 11 11 - - 



3) Transakcje reverse repo/buy-sell back   - - - - 



4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku   - 332 - 20 



  PLN 332 332 20 20 



5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym 
rynku 



  - - - 4 



  PLN - - 4 4 



6) Pozostałe aktywa   - - - - 



II. Zobowiązania   - 11 - - 



  PLN 11 11 - - 



 



Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja 



  
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 



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



NOTA-10 I. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY 
ZYSK (STRATA) Z TYTUŁU LOKAT 



Wartość 
zrealizowanego 



zysku  (straty) ze 
zbycia lokat w 



tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 



zysku  (straty) ze 
zbycia lokat w 



tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 6 8 - 1 



Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - - - 



Suma: 6 8 - 1 



 



Nota 10 II. Wypłacone dochody Subfunduszu 



Nie dotyczy 



 



Nota 10 III. Wypłacone przychody ze zbycia lokat Subfunduszu 



Nie dotyczy 



 



Nota nr 11 Koszty Subfunduszu 



Nie dotyczy 



Nota 11 I.  Koszty pokrywane przez Towarzystwo 



Nie dotyczy 



Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa 



NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH 
UCZESTNICTWA 



na dzień 31-12-2021 na dzień 31-12-2020 na dzień 31-12-2019 



I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie 
lata obrotowe 



384 26 - 



II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek 
uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe 



135,69 115,31   
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VII. INFORMACJA DODATKOWA 



 
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu 



finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 



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



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



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



3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych 
finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 



 



a) Zbiorcza wartość aktywów i zobowiązań sklasyfikowanych na poszczególnych poziomach (poziom 



1, 2 lub 3) hierarchii wartości godziwej. W przypadku składników lokat, których wartość godziwa 



jest szacowana na poziomie 2 albo poziomie 3 hierarchii wartości godziwej, fundusz przedstawia 



informacje o łącznym udziale takich lokat w aktywach netto funduszu oraz o związanym z nimi 



ryzyku. 



  31-12-2021 



  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 2 i 3 Razem 



AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE W 
WARTOŚCI GODZIWE 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Procentowy 
udział w 



aktywach netto 



Wartość według 
wyceny na 



dzień bilansowy 



Aktywa 332 0 0 0,00% 332 



Akcje 193 - - - 193 



Warranty subskrypcyjne - - - - - 



Prawa do akcji - - - - - 



Prawa poboru - - - - - 



Kwity depozytowe - - - - - 



Listy zastawne - - - - - 



Dłużne papiery wartościowe 93 - - - 93 



Instrumenty pochodne - - - - - 



Udziały w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością 



- - - - - 



Jednostki uczestnictwa - - - - - 



Certyfikaty inwestycyjne - - - - - 



Tytuły uczestnictwa emitowane przez 
instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą 



46 - - - 46 



Wierzytelności - - - - - 



Udzielone pożyczki pieniężne - - - - - 



Weksle - - - - - 



Depozyty - - - - - 



Waluty - - - - - 



Nieruchomości - - - - - 



Statki morskie - - - - - 



Transakcje reverse repo/buy-sell back - - - - - 



Zobowiązania 0 0 0 0,00% 0 



Transakcje repo/sell-buy back - - - - - 



Instrumenty pochodne - - - - - 



 



Z instrumentami wycenianymi za pomocą modeli (2 i 3 poziom wyceny wg wartości godziwej) wyceny wiążą 



się poniższe ryzyka: 



 



1. Ryzyko płynności lokat: Ograniczona płynność może utrudnić szybką sprzedaż lub nabycie określonych 



kategorii lokat lub spowodować, że takie transakcje będą zrealizowane po cenach znacząco odbiegających od 



cen rynkowych, co może negatywnie wpływać na rentowność takich lokat. 



2. Ryzyko stóp procentowych - odwrotna zależność pomiędzy wartością instrumentów dłużnych a poziomem stóp 



procentowych. Oznacza to, że wzrost stóp procentowych może się przełożyć na spadek wartości lub cen takich 



instrumentów, co z kolei może mieć niekorzystny wpływ na wartość lokat.  



3. Ryzyko niewypłacalności emitentów: Ryzyko niewypłacalności emitentów, ponoszone przez Fundusz, jest 



zależne od ich wiarygodności kredytowej i jest związane z ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty wartości 



danych składników aktywów. Zmiany pozycji finansowej emitenta lub perspektyw jego rozwoju mogą 



skutkować spadkiem ceny wyemitowanych przez ten podmiot instrumentów, a tym samym pogorszeniem 



rentowności inwestycji w dany instrument. 
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4. Ryzyko modelu wyceny: model wyceny danego aktywa/zobowiązania stosowany przez Fundusz może okazać 



się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu. 



 



b) kwoty wszelkich przeniesień między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii wartości godziwej, 



powody tych przeniesień i stosowane przez jednostkę zasady ustalania, kiedy przeniesienia między 



poziomami powinny nastąpić. Informacje o przeniesieniu na każdy poziom są ujawniane i 



omawiane oddzielnie od informacji o przeniesieniu z każdego poziomu: 



  od 01-01-2021 do 31-12-2021 



Aktywa przeniesione z poziomu 1 na poziom 2 
Wartość na dzień 
bilansowy w danej 



walucie 
Powód przeniesienia 



Dłużne papiery wartościowe 12 



Zaniknięcie aktywnego rynku dla danego 
instrumentu przy jednoczesnym występowaniu 
wiarygodnej ceny rynkowej z rynku nieaktywnego 
dla instrumentu wycenianego lub instrumentów 
porównywalnych 



 



 



  od 01-01-2021 do 31-12-2021 



Aktywa przeniesione z poziomu 2 na poziom 1 
Wartość na dzień 
bilansowy w danej 



walucie 
Powód przeniesienia 



Dłużne papiery wartościowe 25 
Pojawienie się aktywnego rynku dla danego 
aktywa wycenianego na poziomie 2 



 



c) w przypadku regularnych wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 2 i poziomie 3 



hierarchii wartości godziwej – opis techniki (technik) wyceny oraz dane wejściowe wykorzystane w 



wycenie wartości godziwej. Jeżeli nastąpiła zmiana techniki wyceny, w szczególności zastąpienie 



metody rynkowej metodą przychodów lub zastosowanie dodatkowej techniki wyceny, jednostka 



ujawnia zmianę i jej powody. W przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na 



poziomie 3 hierarchii wartości godziwej jednostka dostarcza informacje ilościowe na temat 



nieobserwowalnych danych wejściowych wykorzystanych w wycenie wartości godziwej. Jednostka 



nie musi tworzyć ilościowych informacji w celu spełnienia wymogu ujawniania informacji, jeżeli 



ilościowe nieobserwowalne dane wejściowe nie zostały opracowane przez jednostkę przy okazji 



wyceny wartości godziwej (np. kiedy jednostka wykorzystuje ceny z wcześniejszych transakcji lub 



informacje o cenach strony trzeciej bez korekty). Ujawniając informacje, jednostka nie może 



jednak pomijać ilościowych nieobserwowalnych danych wejściowych, które są istotne dla wyceny 



wartości godziwej i do których jednostka ma racjonalny dostęp: 



Nie dotyczy 



 



d) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej - uzgodnienie bilansu otwarcia i bilansu zamknięcia, przy czym należy oddzielnie ujawnić 



zmiany, które w trakcie przypisywanego okresu dotyczyły: 



 



i) łącznych zysków lub strat za okres ujęty w wyniku z operacji oraz pozycji 



wyniku z operacji, w których ujęto te zyski lub straty: 



Nie dotyczy 



ii) operacji kupna, sprzedaży, emisji i rozliczeń (każdy z tych rodzajów zmian 



ujawnia się oddzielnie): 



Nie dotyczy 



iii) kwoty przeniesień na poziom lub z poziomu 3 hierarchii wartości godziwej, 



powodów tych przeniesień i stosowanych przez fundusz zasad 



ustalania, kiedy przeniesienie między poziomami powinno nastąpić. 



Informacje o przeniesieniu na poziom 3 są ujawniane i opisywane 



oddzielnie od informacji o przeniesieniu z poziomu 3: 



Nie dotyczy 



 



e) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej – kwotę łącznych zysków lub strat za okres, o którym mowa w pkt. 3d) lit. i), ujętą w 



wyniku z operacji, która jest przypisywana zmianie niezrealizowanych zysków lub strat 



związanych z tymi aktywami lub zobowiązaniami posiadanymi na koniec okresu sprawozdawczego 



oraz pozycję (pozycje) wyniku z operacji, w której ujęto niezrealizowane zyski lub straty: 



Nie dotyczy 



 



f) w przypadku regularnych i nieregularnych wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 



3 hierarchii wartości godziwej - opis procesu wyceny przeprowadzonego przez fundusz, w tym na 
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przykład informacje, jak fundusz podejmuje decyzje w sprawie zasad i procedur wyceny oraz 



analizuje zmiany wycen wartości godziwej w kolejnych okresach 



Nie dotyczy 



 



g) w przypadku wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości 



godziwej w zakresie wszystkich takich wycen – opisową prezentację wrażliwości wyceny wartości 



godziwej na zmiany nieobserwowalnych danych wejściowych, jeżeli zmiana tych danych 



wejściowych dająca inną kwotę może prowadzić do wyraźnie wyższej lub niższej wyceny wartości 



godziwej. Jeżeli istnieją powiązania między tymi danymi wejściowymi a innymi 



nieobserwowalnymi danymi wejściowymi wykorzystywanymi w wycenie wartości godziwej, 



fundusz przedstawia również opis tych powiązań i sposobu, w jaki mogą wzmóc lub  



złagodzić wpływ zmian nieobserwowalnych danych wejściowych na wycenę wartości godziwej: 



  Nie dotyczy 



 
h) Ujawnienie informacji, w zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, w przypadku 



gdy zmiana jednego elementu lub większej ilości Nieobserwowalnych Danych Wejściowych 



przyjęta w celu odzwierciedlenia racjonalnie możliwych alternatywnych założeń istotnie 



zmieniłaby Wartość Godziwą, w sposób umożliwiający ujawnienie skutku takich zmian oraz 



sposobu obliczenia skutku zmian w celu odzwierciedlenie racjonalnie możliwego alternatywnego 



założenia - w przypadku wycen Wartości Godziwej sklasyfikowanych na Poziomie 3 Hierarchii 



Wartości Godziwej: 



Nie zidentyfikowano sytuacji, w której przyjęcie innych racjonalnych założeń w zakresie danych 



nieobserwowalnych istotnie wpłynęłoby na oszacowanie wartości godziwej. 



 
4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym 



skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji 
i rentowność Funduszu 



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



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



b) Informacja o przypadkach zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub 
zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 



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



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



Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz. 
 



5. Informacja o kontynuacji działalności przez Fundusz 



Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istniały okoliczności wskazujące na zagrożenie 
możliwości kontynuowania działalności przez Fundusz. 
 



a) Informacje o ustanowionych zastawach rejestrowych. 
- Fundusz nie posiada ustanowionych zastawów rejestrowych.  



 
b) Informacje o certyfikatach inwestycyjnych nieopłaconych w całości ceny emisyjnej: 
- nie dotyczy 
 
c) Informacje o dokonywanych odpisach aktualizujących wartości aktywów funduszu: 
- W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisu aktualizującego 
aktywów. 
 
d) Informacje o aktywach funduszu, w odniesieniu do których minął termin płatności lub występują 



opóźnienia w regulowaniu odsetek lub innych zobowiązań umownych: 
- Fundusz nie posiada aktywów, w odniesieniu do których minął termin płatności. 
 
e) Informacje o przestrzeganiu ustawowych ograniczeń inwestycyjnych 
- Fundusz przestrzegał ustawowych ograniczeń inwestycyjnych 



 
6. Inne informacje niż wskazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny 



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



Poziom zaszczepienia społeczeństw większości krajów o wysokim PKB per capita pod koniec roku 2021 
osiągnął wysokie poziomy, w granicach  70-90%. Jak pokazują statystyki zachorowań na covid-19, 
szczepionki nie chronią przez zarażeniem kolejnym, najnowszym wariantem wirusa - omicronem. W 
odpowiedzi na brak skuteczności szczepionek w zakresie zarażania, niektórzy lekarze zalecają ludziom 
kolejne dawki szczepień. Podejście do tematu obostrzeń znacznie spolaryzowało się w różnych krajach, 
przy czym przeważa tendencja powolnego odchodzenia od restrykcji. Rynki finansowe w coraz mniejszym 
stopniu reagują na nowe doniesienia nt. pandemii. Śmiertelność spowodowana wirusem spada, część 
krajów odwołuje pandemię np. Szwecja, Dania, czy Wielka Brytania. Może to mieć daleko idące implikacje 
dla popytu na usługi w pierwszym półroczu 2022 roku i jeszcze bardziej przyspieszyć presję inflacyjną w 
gospodarce. 
W dniu 24 lutego 2022 r. wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Pierwotnie zakładano, że do ataku może 
dojść, ale skala na jaką faktycznie rozpoczęto działania wojenne przerosła najczarniejsze scenariusze. 
Obawy o światowy kryzys gospodarczy związany z możliwością rozlania się konfliktu na sąsiednie kraje, a 
także możliwością uwikłania się w wojnę NATO spowodowały ucieczkę inwestorów od aktywów krajów 
Emerging Markets, szczególnie z regionu Europy środkowo-wschodniej. Głównym kierunkiem przypływu 
kapitału stały się bezpieczne przystanie w postaci dolara, obligacji amerykańskich i złota. Bardzo silnie 
zwyżkowały surowce. Konsekwencją ataku było nałożenie na Rosję sankcji gospodarczych. Na rublu i 
aktywach rosyjskich nastąpił krach. Fundusze zarządzane przez BPS TFI nie były zaangażowane w żadne 
instrumenty z rynku rosyjskiego. Po okresie największej paniki, miesiąc od rozpoczęcia agresji, rynki 
finansowe powracają do względnego spokoju. Spada zmienność i powraca płynność. Sytuacja na rynkach 
będzie w dużej mierze zależała od tego jak długo będzie trwała wojna, czy strony dojdą do porozumienia, 
czy też konflikt będzie się przeciągał na kolejne miesiące. 



Pozostałe informacje wymagane przepisami prawa 



 



1) Informacje, o których mowa w art. 222b Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 



zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm.) 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia okresowo informacje o: 



a) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich 



niepłynnością, 



b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, 



c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot nim 



zarządzający 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia regularnie 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, 



b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Informacje ujawniane okresowo: 



Informacje o udziale procentowym aktywów AFI, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w 



związku z ich niepłynnością: 



Subfundusz nie posiada aktywów będących przedmiotem specjalnych ustaleń związanych z ich 



niepłynnością. 



Informacje o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością 



Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością zapewniają spójność profilu zarządzania 



płynnością z polityką umarzania tytułów uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie było dokonywanych 



zmian w regulacjach zarządzania płynnością. 



Informacje o aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez TFI 



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie 
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W Towarzystwie funkcjonuje wdrożony system zarządzania ryzykiem, w ramach którego wyodrębniono 



jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem. Za opracowanie systemu zarządzania ryzykiem, jego 



wdrożenie oraz właściwe funkcjonowanie odpowiada Zarząd Towarzystwa. System zarządzania ryzykiem 



został wdrożony z uwzględnieniem skali i zakresu działalności Towarzystwa.  



Zarządzanie ryzykiem odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, Statutu Funduszu, 



procedur i regulaminów wewnętrznych oraz przyjętego w Towarzystwie systemu limitów wewnętrznych. 



System limitów wewnętrznych określa limity na poszczególne rodzaje ryzyka związane z polityką i strategią 



inwestycyjną Subfunduszu. Limity wewnętrzne określane są dodatkowo względem ograniczeń 



przewidzianych w przepisach prawa oraz Statucie Funduszu.  



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie podlega corocznej ocenie biegłego rewidenta.  



Aktualny profil ryzyka Subfunduszu:  



Subfundusz BPS 2050 



SRRI 4 



SRRI – Syntetyczny wskaźnik ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa Funduszu 



na podstawie danych historycznych. Wskaźnik określany jest w 7 stopniowej skali, gdzie poziom ryzyka 



związany z Funduszem wzrasta wraz z wartością wskaźnika od 1 do 7.  



Ryzyka istotne dla Subfunduszu nie objęte wskaźnikiem SRRI: 



 ryzyko kredytowe, 



 ryzyko płynności, 



 ryzyko kontrahenta, 



 ryzyko operacyjne, 



 ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, 



 ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne, 



 ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej, 



 ryzyko wyceny, 



 ryzyko koncentracji. 



Aktualna informacja o rodzaju ryzyk, które są istotne dla subfunduszu oraz ich definicje zawarte są  



w dokumencie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. 



W ramach przyjętych limitów wewnętrznych dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 



oraz na podstawie obowiązujących przepisów ustawy i Statutu, Subfundusz posiada określone limity na 



ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej, ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe i koncentracji, ryzyko 



płynności, ryzyko operacyjne oraz ryzyko kontrahenta. 



Na dzień 31.12.2021 r. Subfundusz nie naruszał limitów inwestycyjnych.  



Towarzystwo nie posiada informacji o zdarzeniach, które w sposób prawdopodobny mogą wpłynąć na 



przekroczenie określonych dla Subfunduszu limitów ryzyka.  



Informacje ujawniane regularnie: 



Informacje o 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 ramach obowiązującego systemu limitów wewnętrznych przyjęto następujący limit dźwigni finansowej AFI 



wyliczonej z wykorzystywaniem metody zaangażowania: 



Subfundusz BPS 2050 



Limit dźwigni 



finansowej 
130 
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(%WAN) 



W okresie sprawozdawczym poziom limitu nie uległ zmianie. 



Prawo do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 



porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W okresie bilansowym nie wystąpiły zmiany w zakresie prawa do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub 



gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI. Subfundusz w okresie 



bilansowym nie wykorzystywał ponownie zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia 



dotyczącego dźwigni finansowej AFI.  



Informacje o łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Na dzień bilansowy dźwignia finansowa AFI, wyliczona z wykorzystywaniem metody zaangażowania, 



wynosiła: 



 



 



 



Dźwignia finansowa AFI (% WAN) 



 



Limit  
Na dzień 



31.12.2021 r. 



Minimalna  



w okresie 



sprawozdawczym 



Przeciętna  



w okresie 



sprawozdawczym 



Maksymalna  



w okresie 



sprawozdawczym 



130 100,0 100,0 100,0 100,0 



 



2) Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 



(UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z 



użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 



648/2012 (dalej: „Rozporządzenie 2015/2365”) 



Subfundusz we wskazanym okresie nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 



wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 11) Rozporządzenia 2015/2365, tj.: 



a) udzielania pożyczek papierów wartościowych lub towarów lub zaciągania pożyczek papierów 



wartościowych lub towarów, 



b) transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż (buy-sell back) lub transakcji zwrotnych sprzedaż-kupno (sell-buy 



back), 



c) transakcji odkupu, 



d) transakcji z obowiązkiem uzupełnienia  zabezpieczenia kredytowego oraz, 



swapów przychodu całkowitego w rozumieniu art. 3 pkt 18) Rozporządzenia 2015/2365. 
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Sprawozdanie   


niezależnego  


biegłego rewidenta z badania 


rocznego połączonego 


sprawozdania finansowego 


 


Dla Akcjonariuszy BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 


Sprawozdanie z badania rocznego połączonego sprawozdania finansowego  


 


Opinia 


Przeprowadziliśmy badanie rocznego połączonego sprawozdania finansowego BPS Emerytura PPK 


Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 


którego organem jest BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) z siedzibą w 


Warszawie, ul. Grzybowska 81, na które składa się wprowadzenie do rocznego połączonego sprawozdania 


finansowego, połączone zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, połączony bilans 


sporządzony na ten dzień, połączony rachunek wyniku z operacji, połączone zestawienie zmian w aktywach 


netto za rok obrotowy zakończony w tym dniu. Do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu 


dołączono jednostkowe sprawozdania finansowe Subfunduszy.  


Naszym zdaniem, załączone roczne połączone sprawozdanie finansowe: 


• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień 31 grudnia 


2021 roku oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z przepisami 


ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 217, z 


późniejszymi zmianami) (Ustawa o rachunkowości) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,  


• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 


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


statutu Funduszu. 


Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu Towarzystwa wydanym 


z dniem niniejszego sprawozdania z badania. 
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Podstawa opinii 


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z: 


  


• ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 


publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1415, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o 


biegłych rewidentach), 


• Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania (KSB) 


uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, z 


późniejszymi zmianami oraz, 


• rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku 


w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych 


jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 


27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66) (Rozporządzenie 537/2014). 


 


Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego połączonego sprawozdania finansowego.  


Jesteśmy niezależni od Funduszu zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych (w 


tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla 


Księgowych (Kodeks IESBA) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 


25 marca 2019 roku jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, 


które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. W szczególności w trakcie 


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


zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu 


537/2014. Ponadto wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.  


 


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


naszej opinii. 


 


 


Kluczowe sprawy badania 


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


podczas badania rocznego 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 rocznego połączonego sprawozdania finansowego jako całości oraz uwzględniliśmy je przy 


formułowaniu naszej opinii o tym sprawozdaniu. Poniżej podsumowaliśmy również 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. 


Wycena lokat Funduszu Reakcja biegłego rewidenta 


Wartość bilansowa lokat Funduszu na dzień 31 
grudnia 2021 roku wynosiła 3.862 tysiące 
złotych, co stanowi 86,94% wartości aktywów 
na ten dzień. Największe pozycje lokat 
Funduszu stanowiły akcje, dłużne papiery 
wartościowe, tytuły uczestnictwa 
zagranicznego, na które składały składniki lokat 
notowane na aktywnym rynku. 


Z uwagi na przeważający udział lokat w 
strukturze aktywów Funduszu prawidłowość ich 
wyceny ma kluczowe znaczenie dla 


W trakcie badania dokonaliśmy oceny polityki 
rachunkowości Funduszu w zakresie wyceny 
składników lokat, w tym kryteriów uznawania 
aktywności rynku, stosowanych na potrzeby 
sprawozdawczości finansowej, a także na wybranej 
próbie dokonaliśmy weryfikacji zastosowanych 
kryteriów.  


Uzyskaliśmy zrozumienie procesów wyceny 
instrumentów finansowych  


Dokonaliśmy weryfikacji prawidłowości ustalenia 
wartości bilansowej zgodnie z metodami 
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Wycena lokat Funduszu Reakcja biegłego rewidenta 


przedstawienia rzetelnego obrazu sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wyniku z operacji 
w sprawozdaniu finansowym Funduszu.  


Strukturę lokat Funduszu przedstawia 
zestawienie lokat oraz bilans Funduszu. 


 


wyznaczonymi w obowiązujących Fundusz przepisach 
prawa.   


Objaśnienie ze zwróceniem uwagi 


Zwracamy uwagę, że 14 kwietnia 2021 roku został utworzony subfundusz BPS 2065. Na dzień 31 grudnia 2021 
subfundusz BPS 2065 nie posiadał aktywów. Nasz wniosek nie zawiera modyfikacji odnośnie tej sprawy. 


 


 


Odpowiedzialność Zarządu i Komitetu Audytu Towarzystwa za roczne połączone sprawozdanie 


finansowe 


Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 


rachunkowych, rocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu, 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, przyjętymi zasadami (polityką) 


rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem Funduszu. Zarząd 


Towarzystwa jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia 


rocznego połączonego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 


spowodowanego oszustwem lub błędem. 


Sporządzając roczne połączone sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę 


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


kontynuacją działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuowania działalności, z wyjątkiem sytuacji kiedy 


Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać likwidacji Funduszu, albo zaniechać prowadzenia działalności 


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


Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby roczne 


połączone sprawozdanie finansowe Funduszu spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 


Komitet Audytu Towarzystwa monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz skuteczność systemów 


kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie 


sprawozdawczości finansowej. 


 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego połączonego sprawozdania 


finansowego 


Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy roczne 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 rocznego połączonego sprawozdania finansowego. 


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


skuteczności prowadzenia jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie lub w przyszłości. 
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Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także: 


• identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia rocznego połączonego sprawozdania 


finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury 


badania odpowiadające na te ryzyka i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i 


odpowiednie, aby stanowić podstawę naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia 


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


związane ze zmową, fałszerstwem, celowymi pominięciami, wprowadzeniem w błąd lub obejściem 


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;  


• oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalność 


szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 


• oceniamy odpowiedniość przyjęcia przez Zarząd Towarzystwa założenia kontynuacji działalności oraz, 


na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami 


lub warunkami, które mogą podawać 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 związane z tym ujawnienia w 


rocznym połączonym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, 


zmodyfikowanie naszej opinii. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia 


sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki 


mogą spowodować, że Fundusz nie będzie kontynuować działalności; 


• oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość rocznego połączonego sprawozdania 


finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy roczne połączone sprawozdanie finansowe przedstawia 


będące jego podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 


 


Przekazujemy Komitetowi Audytu Towarzystwa informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie 


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


kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 


Składamy Komitetowi Audytu Towarzystwa oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów 


etycznych dotyczących niezależności oraz informujemy go o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które 


mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to 


zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach. 


Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu Towarzystwa określiliśmy te sprawy, które były najbardziej 


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


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


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


okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ 


można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści dla interesu 


publicznego wynikające z upublicznienia takiej informacji. 


 


Inne informacje  


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


2021 roku, informacja o wynagrodzeniach wymagana przez art. 219 ust. 1a ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o 


funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 


2021 roku poz. 605, z późniejszymi zmianami), listy Towarzystwa odnoszące się osobno do każdego z 


Subfunduszy objętych połączonym sprawozdaniem finansowym oraz oświadczenia depozytariusza odnoszące 


się osobno do każdego z Subfunduszy objętych połączonym sprawozdaniem finansowym. Za sporządzenie 
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sprawozdania z działalności, informacji o wynagrodzeniach i listów Towarzystwa zgodnie z Ustawą o 


rachunkowości lub innymi obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialny jest Zarząd Towarzystwa. 


Ponadto Zarząd Towarzystwa  jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności spełniało 


wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Oświadczenia depozytariusza o zgodności danych 


dotyczących stanów aktywów Subfunduszy, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach 


pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w 


jednostkowych sprawozdaniach finansowych Subfunduszy, ze stanem faktycznym, sporządza depozytariusz 


Funduszu, a za ich dołączenie do połączonego sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd Towarzystwa. 


Nasza opinia o rocznym połączonym sprawozdaniu finansowym nie obejmuje innych informacji i nie wyrażamy 


o nich żadnej formy zapewnienia wynikającej z KSB. W związku z badaniem rocznego połączonego 


sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z innymi informacjami, i podczas 


wykonywania tego, rozpatrzenie, czy są one istotnie niespójne z rocznym połączonym sprawozdaniem 


finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie 


zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia innych informacji, 


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 rocznym 


połączonym sprawozdaniu finansowym. 


Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie 


przepisami, to jest zgodnie z postanowieniami art. 49 Ustawy o rachunkowości i jest zgodne z informacjami 


zawartymi w załączonym rocznym połączonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle 


wiedzy o Funduszu i jego otoczeniu uzyskanej podczas badania rocznego połączonego sprawozdania 


finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 


 


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji  


Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych 


Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności Funduszu z regulacjami 


ostrożnościowymi określonymi w odrębnych przepisach. 


Celem badania połączonego sprawozdania finansowego nie było wyrażenie opinii na temat przestrzegania 


przez Fundusz regulacji ostrożnościowych, zatem nie wyrażamy opinii na ten temat. W ramach badania 


rocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu przeprowadziliśmy procedury, których celem była 


identyfikacja naruszenia przez Fundusz regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach, które 


mogłoby mieć istotny wpływ na połączone sprawozdanie finansowe.  


W wyniku przeprowadzonego badania załączonego rocznego połączonego sprawozdania finansowego 


informujemy, że nie stwierdziliśmy przypadków naruszenia przez Fundusz w okresie od 1 stycznia 2021 roku 


do 31 grudnia 2021 roku obowiązujących go regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach, 


które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane roczne połączone sprawozdanie finansowe.  


Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych  


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


badaniem, które są zabronione przepisami art. 136 Ustawy o biegłych rewidentach oraz art. 5 ust. 1 


Rozporządzenia 537/2014. 
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Wybór firmy audytorskiej 


Zostaliśmy wybrani do badania rocznych połączonych sprawozdań finansowych Funduszu za lata 2020 i 2021 


uchwałą Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 31 lipca 2020 roku. Sprawozdania finansowe Funduszu badamy 


nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2020 roku, to jest przez dwa 


kolejne lata obrotowe. 
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POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 


 


BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
OTWARTY 


 


 


ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2021 ROKU 


DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU 


 







 


 


 


I. WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU 


 


Nazwa Funduszu 


BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej jako „Fundusz”). 


Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 


- BPS 2025 utworzony 04 czerwca 2019,  


- BPS 2030 utworzony 04 czerwca 2019, 


- BPS 2035 utworzony 04 czerwca 2019, 


- BPS 2040 utworzony 04 czerwca 2019, 


- BPS 2045 utworzony 04 czerwca 2019, 


- BPS 2050 utworzony 04 czerwca 2019, 


- BPS 2055 utworzony 04 czerwca 2019, 


- BPS 2060 utworzony 04 czerwca 2019, 


- BPS 2065 utworzony 14 kwietnia 2021. 


Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1652. 


Fundusz został zarejestrowany w dniu 04 czerwca 2019 roku na podstawie Ustawy o PPK po spełnianiu 
wymagań :  


- nadania Funduszowi Statutu przez Towarzystwo; 


- zawarcia przez Towarzystwo z Depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu 
inwestycyjnego; 


- wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 


Fundusz i Subfundusze zostały utworzone na czas nieokreślony. Subfundusze mają jedną kategorię jednostek 
uczestnictwa. 


 


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 


Fundusz jest zarządzany przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej „Towarzystwem”) 
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 81. Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000303993. 


 


Badanie Połączonego sprawozdania finansowego 


Połączone sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Grant Thornton Polska sp. z o. o. sp. k. z 
siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań.  


 


Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia połączonego sprawozdania 
finansowego 


1. Połączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień  31 grudnia 2021 roku, za okres 
od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, przy założeniu kontynuowania działalności 
Funduszu oraz Subfunduszu w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności Funduszu oraz Subfunduszu. 


2. Ze względu na charakter i istotność pozycji informacje zawarte w połączonym sprawozdaniu finansowym 
wykazane zostały, o ile nie zaznaczono inaczej, w pełnych tysiącach złotych. 


 


 


 


 







 


 


 
II. ZESTAWNIENIE LOKAT 


TABELA GŁÓWNA 
  31-12-2021 31-12-2020 


TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia w 


tys. 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia w 


tys. 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Akcje 1 462 1 498 33,72% 94 104 34,32% 


Warranty subskrypcyjne - - - - - - 


Prawa do akcji - - - - - - 


Prawa poboru - - - - - - 


Kwity depozytowe - - - - - - 


Listy zastawne - - - - - - 


Dłużne papiery wartościowe 2 063 1 998 44,98% 134 138 45,54% 


Instrumenty pochodne - - - - - - 


Udziały w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością 


- - - - - - 


Jednostki uczestnictwa - - - - - - 


Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą 


326 366 8,24% 31 31 10,23% 


Wierzytelności - - - - - - 


Udzielone pożyczki pieniężne - - - - - - 


Weksle - - - - - - 


Depozyty - - - - - - 


Waluty - - - - - - 


Nieruchomości - - - - - - 


Statki morskie - - - - - - 


Inne - - - - - - 


Suma: 3 851 3 862 86,94% 259 273 90,09% 


 


 


Niniejsze połączone zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz załączonymi 


jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy, które stanowią integralną część połączonego 


sprawozdania finansowego. 


 







 


 


 


 BILANS 
POŁĄCZONY BILANS 31-12-2021 31-12-2020 


I. Aktywa 4 442 303 


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 463 30 


2. Należności 117 - 


3. Transakcje reverse repo/buy-sell back - - 


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 3 862 203 


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - 70 


6. Pozostałe aktywa - - 


II. Zobowiązania 118 1 


1) Zobowiązania własne subfunduszy 118 1 


2) Zobowiązania proporcjonalne funduszu/subfunduszu - - 


III. Aktywa netto (I - II) 4 324 302 


IV. Kapitał Funduszu/Subfunduszu 4 246 288 


1. Kapitał wpłacony 4 363 288 


2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -117 - 


V. Dochody zatrzymane 76 - 


1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 28 - 


2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 48 - 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 14 


VII. Kapitał Funduszu/Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 4 324 302 


 
Niniejszy połączony bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz załączonymi jednostkowymi 
sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy, które stanowią integralną część połączonego sprawozdania 
finansowego. 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 


III. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 


POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 


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


I. Przychody z lokat 35 - 


Dywidendy i inne udziały w zyskach 19 - 


Przychody odsetkowe 16 - 


Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Dodatnie saldo różnic kursowych - - 


Pozostałe - - 


II. Koszty Funduszu/Subfunduszu 7 - 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 


- stała część wynagrodzenia - - 


- zmienna część wynagrodzenia - - 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 


Opłaty dla Depozytariusza 7 - 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu/Subfunduszu - - 


Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - 


Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości - - 


Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami Funduszu/Subfunduszu - - 


Opłaty za usługi prawne - - 


Opłaty za usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - 


Koszty odsetkowe - - 


Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Ujemne saldo różnic kursowych - - 


Pozostałe - - 


III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo - - 


IV. Koszty Funduszu/Subfunduszu netto (II-III) 7 - 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) 28 - 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 36 14 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 48 - 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -12 14 


- z tytułu różnic kursowych - - 


VII. Wynik z operacji (V+-VI) 64 14 


 
Niniejszy połączony rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz załączonymi 


jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy, które stanowią integralną część połączonego 


sprawozdania finansowego. 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 


POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
od 01-01-2021  
do 31-12-2021 


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


1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 


302 - 


2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 64 14 


a) przychody z lokat netto 28 - 


b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 48 - 


c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -12 14 


3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 64 14 


4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Funduszu/Subfunduszu 
(razem): 


- - 


a) z przychodów z lokat netto - - 


b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - 


c) z przychodów ze zbycia lokat - - 


5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 3 958 288 


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


4 075 288 


b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu 
odkupionych jednostek uczestnictwa) 


-117 - 


6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 4 022 302 


7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 4 324 302 


8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym (*) 2 095 93 


 


Niniejsze połączone zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz 
załączonymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy, które stanowią integralną część 
połączonego sprawozdania finansowego.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 


Inne informacje niż wskazane w połączonym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby 


w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji 


Funduszu i ich zmian: 


Zgodnie z art. 219 ust. 1a Ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2021, poz. 605 z późn. zm.) w okresie sprawozdawczym oraz na datę 
bilansową stan zatrudnienia oraz polityka wynagrodzeń Towarzystwa wyglądała następująco:  


a) Liczba pracowników BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) na dzień 31 
grudnia 2021 roku wyniosła  37 osób. 
b) Całkowita kwota wynagrodzeń, w podziale na wynagrodzenia stałe i zmienne, wypłacone przez Towarzystwo 
pracownikom, w tym odrębnie kwota wynagrodzeń wypłacona osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1 Ustawy 
z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 
2021, poz. 605 z późn. zm.): 


 wynagrodzenie stałe wypłacone pracownikom w okresie sprawozdawczym: 4.673.546,87 PLN, 


 wynagrodzenie zmienne wypłacone pracownikom w okresie sprawozdawczym: 0,00 PLN, 


 wynagrodzenie stałe wypłacone pracownikom, których mowa w art. 47a ust. 1, w okresie 
sprawozdawczym: 2.192.811,11 PLN, 


 wynagrodzenie zmienne, których mowa w art. 47a ust. 1, wypłacone pracownikom w okresie 
sprawozdawczym: 0,00 PLN. 


 
c) Opis obliczania zmiennych składników wynagrodzeń. 


 Towarzystwo może przyznać lub zmienić uprawienia do uzyskania zmiennych składników 
wynagrodzenia uzależnionych od wyników Osobie zajmującej kluczowe stanowisko nie częściej niż 
raz w roku kalendarzowym, na podstawie przyjętego w Towarzystwie planu finansowego. 


 Osoba zajmująca kluczowe stanowisko może nabyć prawa do wypłaty zmiennych składników 
wynagrodzenia uzależnionych od wyników nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. 


 Do zmiennych składników wynagrodzeń zalicza się w szczególności nagrody i korzyści wynikające 
z programów motywacyjnych oraz premiowych. 


 Gwarantowane zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione od wyników mają charakter 
wyjątkowy i mogą być przyznane jedynie w momencie nawiązania zatrudnienia i ograniczają się do 
pierwszego roku zatrudnienia. 


 Zmienne składniki wynagrodzeń uzależnione od wyników nie powinny stanowić zachęty do 
podejmowania nadmiernego ryzyka w działalności Towarzystwa. 


 Podstawą zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników powinna być ocena 
wyników osiągniętych przez daną Osobę zajmującą kluczowe stanowisko i daną jednostkę 
organizacyjną w odniesieniu do ogólnych wyników Towarzystwa, a w przypadku Zarządzających, 
także odniesieniu do wyników zarządzanych przez nich Funduszy lub portfeli, w skład których 
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (w przypadku, gdy Zarządzający jest 
wyznaczony zarówno do zarządzana portfelem inwestycyjnym Funduszu, jak i portfelem, w skład 
którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, podstawą zmiennych 
składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników powinna być ocena wyników dokonywana w 
odniesieniu zarówno do wyników zarządzanych Funduszy oraz portfeli, w skład których wchodzi 
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych). Przy ocenie indywidualnych wyników 
osiągniętych przez daną osobę należy brać pod uwagę kryteria finansowe, jak i niefinansowe. 


 Podstawa określenia wyników, od których uzależniona jest wypłata zmiennych składników 
wynagrodzenia uzależnionych od wyników powinny być co najmniej dane z dwóch ostatnich lat 
obrotowych, a w przypadku osób zatrudnionych krócej niż dwa lata – dane od momentu 
zatrudnienia. 


 Zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionego od wyników nie wypłaca się w danym roku 
obrotowym jeżeli w poprzednim roku obrotowym Towarzystwo nie wykazało dodatniego wyniku 
finansowego. 


 Wartość ogólnej puli wynagrodzenia zmiennego wypłaconego w danym rok obrotowym nie może 
przekraczać 50% wyniku finansowego Towarzystwa netto osiągniętego w roku obrotowym 
poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata zmiennych składników wynagrodzenia („limit 
wynagrodzenia zmiennego”). W przypadku, gdy wartość ogólnej puli wynagrodzenia, która na 
podstawie oceny osiągniętych wyników powinna zostać wypłacona w danym roku przekracza limit 
wynagrodzenia zmiennego, wartość przyznanych poszczególnym Osobom zajmującym kluczowe 
stanowiska składników wynagrodzenia zmiennego w danym roku powinna podlegać 
proporcjonalnej redukcji. 


 Wynagrodzenie zmienne członka Zarządu, z zastrzeżeniem  § 4 ust. 11 oraz § 3 ust. 10 – 12 
„Polityki wynagrodzeń osób zajmujących kluczowe stanowiska w BPS Towarzyzstwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A.” (dalej „Polityka”), może być przyznawane i wypłacane na następujących 
zasadach: 







 


 


 
 60% (sześćdziesiąt procent) wynagrodzenia zmiennego jest przyznawane i wypłacane, 


niezwłocznie po jego przyznaniu członkowi Zarządu; 


 40% (czterdzieści procent) wynagrodzenia zmiennego jest przyznawane warunkowo i 
wypłacane z odroczeniem na zasadach przewidzianych w ust. 13 i 14 Polityki. 


 W przypadku, gdy za dany rok, całkowite wynagrodzenie zmienne członka Zarządu jest wyższe niż 
600.000 (sześćset tysięcy) złotych, wynagrodzenie zmienne, z zastrzeżeniem § 3 ust. 10 – 12 
Polityki, może być przyznane i wypłacane na następujących zasadach: 


 40 % (czterdzieści procent) wynagrodzenia zmiennego jest przyznawane i wypłacane, 
niezwłocznie po jego przyznaniu członkowi Zarządu; 


 60% (sześćdziesiąt procent) wynagrodzenia zmiennego jest przyznawane warunkowo i 
wypłacane jest z odroczeniem na zasadach przewidzianych w ust. 13 i 14. 


 Wynagrodzenie zmienne, o którym mowa w ust. 10 lub ust. 11 Polityki wypłacane jest w gotówce. 


 Zmienne wynagrodzenie w częściach przyznanych warunkowo, o których mowa w ust. 10 pkt 2 i 
ust. 11 pkt 2 Polityki, może być przyznane członkowi Zarządu jedynie pod warunkiem pozytywnej 
oceny jego pracy, dokonanej w myśl postanowień § 3. W przypadku negatywnej oceny pracy 
członka Zarządu za dany okres, traci ona prawo do tej części warunkowo przyznanego 
wynagrodzenia zmiennego. 


 Wypłata odroczonej części wynagrodzenia zmiennego następuje w trzech równych, rocznych 
ratach płatnych z dołu w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, 
zawierającej wyniki łącznej oceny efektów pracy z ostatnich dwóch lat członka Zarządu. 


 Z zastrzeżeniem przypadków określonych w załączniku nr 4 Polityki w dniu wypłaty odroczonej 
części wynagrodzenia zmiennego członek Zarządu musi być zatrudniony w Towarzystwie. 


 
 


d) Wynik przeglądów realizacji polityki wynagrodzeń oraz stwierdzone nieprawidłowości. 


Realizacja Polityki wynagrodzeń podlega co najmniej raz w roku przeglądowi. Przegląd jest dokonywany przez 
Inspektora Nadzoru, przy czym przeglądu Polityki dokonuje się po raz pierwszy w terminie do dnia 31 grudnia 
2017 r. W okresie sprawozdawczym był dokonywany przegląd Polityki wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2020 
r. do 31 grudnia 2020 r.  


 
e) Istotne zmiany w przyjętej polityce wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym. 


W okresie sprawozdawczym nie były dokonywane żadne zmiany w Polityce. 
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ProService Finteco Sp. z o.o 
 
 
 
Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: 


 
 
 
 
 
Katarzyna Kosior 
Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej  
ProService Finteco Sp. z o.o. 
 
 
 
 
Podpisy osób reprezentujących Fundusz: 


 
 
 
 
 
 
 
Artur Czerwoński                    Mateusz Ogłodziński 
Prezes Zarządu BPS TFI S.A.                Wiceprezes Zarządu BPS TFI S.A. 
    
 
 
 
 
 
 
Łukasz Kochanowski  
Wiceprezes Zarządu BPS TFI S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, dnia  28 kwietnia 2022 roku 
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