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III. BILANS 


BILANS 
 


31-12-2021 
 


31-12-2020 
I. Aktywa 747 40 


 70 4 
 26 - 


3. Transakcje reverse repo/buy-sell back - - 
nym rynku 651 24 


 - 12 
 - - 


 26 - 
III. Aktywa netto (I - II) 721 40 


 721 38 
 735 38 


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 


 -10 2 
-VI) 721 40 


      
Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 6 336,0936 361,3382 


 113,73 108,88 


 
Wszystkie dane prezentowa  liczby 
akty . 
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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 - 
 2 - 


Przychody odsetkowe 3 - 
 - - 


 - - 
 - - 


II. Koszty Funduszu/Subfunduszu 1 - 
Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 


-  - - 
-  - - 


Wynagrod  - - 
 1 - 


 - - 
 - - 


 - - 
  - - 


 - - 
 - - 


Koszty odsetkowe - - 
 - - 


 - - 
P  - - 


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 


-  - - 
VII. Wynik z operacji (V+-VI) -2 2 
VIII. Podatek dochodowy - - 


 -0,32 - 


 
Wszystkie dane   na 
jednost . 
 


 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
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 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,  


SUBFUNDUSZ BPS 2030 
 


1. Przegląd działań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym. 
 


Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu BPS 2030 na dzień 31 grudnia 2021 wyniosła 113,73 
złotych, natomiast zgromadzone aktywa netto osiągnęły wartość 721 tys. złotych. Subfundusz w okresie 
sprawozdawczym inwestował przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe, a także ETFY. 


 


2. Przegląd portfela inwestycyjnego na koniec okresu sprawozdawczego. 
 


Skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu został zaprezentowany w Tabeli Uzupełniającej oraz 
w formie zagregowanej, w Tabeli Głównej Sprawozdania Finansowego Subfunduszu. 


 


3. Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej. 


1. Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące lokaty w wysokości 651 tys. 
złotych, 


2. Bilans Subfunduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący aktywa netto w wysokości  
721 tys. złotych, 


3. Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący 
ujemny wynik z operacji w wysokości  -2 tys. złotych, 


4. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 
wykazujące zwiększenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości  681 tys. złotych, 


 


4. Kluczowe, istotne wskaźniki skuteczności działania. 
 


4.1. Wskaźniki finansowe. 
 


1. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym: 
4,45% 


2. wartość kapitału wpłaconego w okresie sprawozdawczym: 697  tys. złotych  
3. wartość kapitału wypłaconego w okresie sprawozdawczym: -14 tys. złotych 
4. wynik finansowy Subfunduszu w okresie sprawozdawczym: -2 tys. złotych 


 


4.2. Wskaźniki pozafinansowe. 
 
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. 
 
Kolejnym istotnym zdarzeniem, wywierającym wpływ na wyniki Funduszu, jest trwająca wojna w Ukrainie. 
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. 


 


5. Przegląd i ocena wyników osiągniętych w okresie sprawozdawczym. 
 


Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata): -6 tys. złotych 
 


6. Opis głównych rodzajów ryzyka i zagrożeń, w tym niepewności ekonomicznych lub 
inwestycyjnych. 
 


Inwestycja w Subfundusz wiąże się w szczególności z następującymi rodzajami ryzyka: 


1) Ryzyko rynkowe 


Ryzyko wynikające z wahań wartości rynkowej danej lokaty, w tym na skutek takich czynników jak 
zmiany cen instrumentów kapitałowych, stóp procentowych lub zmiany kursów walut. 


2) Ryzyko płynności 


Ryzyko płynności wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie 
transakcji aktywami Subfunduszu bez istotnego wpływu na ich cenę. Ryzyko to może mieć istotne 
znaczenie w przypadku wystąpienia czynników, które negatywnie wpływają na atrakcyjność 
inwestycyjną emitenta, poszczególnych klas aktywów lub typów instrumentów finansowych, co może 
powodować wahania oraz spadek wartości jednostek uczestnictwa. 


3) Ryzyko kredytowe 


Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności 
do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością 
zapłaty odsetek od zobowiązań. 


4) Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków 


Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka instrumentów finansowych, 
co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych 
instrumentów. 


5) Ryzyko wyceny 


Ryzyko to związane jest z wyceną składników lokat nienotowanych na aktywnych rynkach. W takich 
przypadkach lokaty są wyceniane w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej (dłużne papiery wartościowe) lub wartości godziwej spełniającej 
określone warunki wiarygodności. Obie metody wyceny mogą nie odzwierciedlać faktycznego ryzyka 
ponoszonego w związku z inwestycją w te instrumenty. 


6) Ryzyko operacyjne 


Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności 
wewnętrznych procesów, ludzi i systemów informatycznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. Ryzyko 







 


operacyjne obejmuje również ryzyko outsourcingu i ryzyko dokumentacyjne oraz ryzyko wynikające ze 
stosowanych przez Towarzystwo w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych procedur 
zawierania transakcji, rozliczenia i wyceny. 


7) Ryzyko prawne 


Jednym z najważniejszych elementów prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie prawne. 
Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych mogą negatywnie wpływać na emitentów papierów 
wartościowych, atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych, a tym samym na ich wartość. 
Może to powodować wahania oraz spadki wartości jednostek uczestnictwa. Ryzyko to obejmuje również 
niekorzystne zmiany w regulacjach podatkowych mających wpływ pośrednio i bezpośrednio na warunki 
prowadzenia działalności przez fundusze inwestycyjne. 


8) Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów 


Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której 
w wyniku błędu leżącego po stronie Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych  
z przechowywaniem aktywów, może wystąpić sytuacja, mająca negatywny wpływ na wartość aktywów 
funduszu. 


9) Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne 


W zarządzaniu Subfunduszem mogą być wykorzystywane wystandaryzowane i niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, zarówno w celu sprawnego zarządzania portfelem jak i w celu ograniczania 
ryzyka inwestycyjnego. Z inwestowaniem w instrumenty pochodne wiążą się dodatkowe ryzyka jak: 
- ryzyko dźwigni finansowej, które może spowodować zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji 
w instrumenty pochodne, 
- ryzyko zmienności instrumentu bazowego, czyli możliwość wystąpienia rozbieżności w zmianach cen 
instrumentów bazowych oraz instrumentów pochodnych, 
- ryzyko kontrahenta, które występuje w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych 
i jest związane z sytuacją, w której kontrahent Subfunduszu nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań 
wynikających z instrumentów pochodnych, 
- ryzyko strategii zabezpieczających, które związane jest wykorzystywaniem instrumentów pochodnych 
do zabezpieczania przed spadkami cen instrumentów finansowych, których ceny są skorelowane 
z cenami instrumentów pochodnych. Stopień skorelowania cen instrumentów pochodnych oraz cen 
zabezpieczanych instrumentów finansowych zmienia się w czasie, wobec czego zyski z instrumentu 
pochodnego mogą okazać się niewystarczające do pokrycia strat na zabezpieczanych instrumentach 
finansowych. 


10) Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa 


Inwestycje na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może powodować wahania wartości 
jednostek uczestnictwa, a tym samym obniżenie zainwestowanego kapitału. Uczestnicy Subfunduszu 
powinni wziąć pod uwagę, że pomimo dokładania najwyższej zawodowej staranności, Subfundusz 
może nie osiągnąć celu inwestycyjnego. Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji może 
być, w szczególności, związane z wystąpieniem ryzyk opisanych w punktach powyżej. 


11) Ryzyko związane z pandemią SARS-COV-2 


Istotnym zdarzeniem mogącym wpływać na przyszłe wyniki finansowe Funduszu jest kontynuacja 
pandemii wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Opis okoliczności związanych 
z pandemią został zawarty w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Istnieje ryzyko 
negatywnego wpływu takiej sytuacji na wyniki emitentów papierów wartościowych znajdujących się 
w portfelu Subfunduszu, co może przełożyć się negatywnie na ich wycenę, a także na zdolność 
podmiotów do regulowania zobowiązań. Skutki trwania pandemii mogą obejmować także niższą 
płynność na rynku oraz potencjalne trudności z upłynnianiem aktywów Funduszu bez istotnego wpływu 







 


na cenę. Opisane okoliczności mogą skutkować obniżeniem wyceny aktywów Funduszu i osiąganej 
przez niego stopy zwrotu, a także przejściowym zakłóceniem płynności bieżącej Funduszu.   


7. Istotne zmiany w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego w okresie 
objętym sprawozdaniem. 


 


W okresie sprawozdawczym Fundusz nie odnotował żadnych istotnych zmian w informacji dla klienta 
alternatywnego funduszu inwestycyjnego. 


 
 
 
 
 
 
 Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu 


 Artur Czerwoński Łukasz Kochanowski Mateusz Ogłodziński 







 


OPIS ISTOTNYCH ZMIAN WYMIENIONYCH W INFORMACJI DLA KLIENTA 
ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAISTNIAŁYCH W TRAKCIE ROKU 


OBROTOWEGO – art. 222d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 


 


W 2021 roku 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 w sprawie zmiany rozporządzenia 
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 – „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 Zmieniającego.  


Wprowadzone  w/w Rozporządzeniem Zmieniającym zmiany dotyczyły m.in. zmiany zasad i technik 
wyceny w wartości godziwej aktywów i zobowiązań funduszu. Te zmiany to odejście od stosowania 
skorygowanej ceny nabycia jako podstawowego sposobu wyceny instrumentów dłużnych. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych 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).  


Należy jednocześnie wskazać, że w przypadku wycen określonych jako poziom 3 hierarchii wartości 
godziwej, potencjalny skutek stosowania przez Fundusz regulacji Rozporządzenia Zmieniającego jest 
obojętny, z uwagi na fakt, że wprowadzona przez Rozporządzenie Zmieniające hierarchia wartości 
godziwej klasyfikuje na poziomie 3 wyceny dokonane w oparciu o dane nieobserwowalne, co w 
konsekwencji powoduje utrzymanie w odniesieniu do takich wycen dotychczas stosowanych metod 
wyceny, takich jak m.in.: metoda skorygowanych aktywów netto czy metoda zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych. Wskazane metody nie uległy modyfikacji w związku z nowelizacją 
Rozporządzenia Zmienianego, i są konsekwentnie stosowane dalej zgodnie z dotychczasową praktyką 
oraz literaturą przedmiotu. Natomiast w przypadku wycen sklasyfikowanych na poziomie 1 oraz poziomie 
2 hierarchii wartości godziwej, potencjał wpływu zmian w zasadach wycen składników lokat Funduszu 
jest istotniejszy na co kluczowy wpływ dla lokat sklasyfikowanych na poziomie 1 hierarchii wartości 
godziwej ma zdolność danego składnika lokat do bycia zakwalifikowanym do rynku aktywnego, 
natomiast w przypadku składników lokat sklasyfikowanych na poziomie 2 hierarchii wartości godziwej, 
wpływ zastosowanego modelu oraz jakość danych wejściowych (dane obserwowalne). 


 







INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA KONIEC OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM 
ROCZNYM ORAZ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM ROCZNYM 


SPÓŁKI NIENOTOWANEJ NA RYNKU REGULOWANYM, NAD KTÓRYM SPECJALISTYCZNY 
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ALBO 


ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA PRZEJĘLI KONTROLĘ – art. 222d ust. 4 pkt 6 
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 


funduszami inwestycyjnymi 


 


Nie dotyczy. 


W okresie sprawozdawczym nie przejął kontroli nad spółkami nienotowanymi na rynku regulowanym. 


 


 







DOTYCZY 2021 ROKU 
INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH  


BPS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 
sporządzona na podstawie art. 222d ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.  


o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 
 


1. Liczba pracowników BPS TFI S.A.: 37 osób. 
2. Całkowita kwota wynagrodzeń wypłacona przez BPS TFI S.A.: 4 673 546,87 zł, w tym całkowita 


kwota wynagrodzeń wypłaconych: członkom Zarządu BPS TFI S.A., osobom podejmującym decyzje 
inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego funduszu, osobom sprawującym funkcje z zakresu 
zarządzania ryzykiem, osobom wykonującym czynności nadzoru zgodności działalności Towarzystwa 
z prawem: 2 192 811,11 zł. 


3. Kwota wynagrodzenia dodatkowego wypłaconego ze środków alternatywnego funduszu 
inwestycyjnego: 135 627,24 zł. 


 


 







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) 


Fundusz, w okresie sprawozdawczym nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 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 ust. 18 Rozporządzenia 2015/2365. 
 
 












 


 


 


 


 


 


SPRAWOZDANIE ROCZNE ALTERNATYWNEGO FINDUSZU 
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III. BILANS 


BILANS 
 


31-12-2021 
 


31-12-2020 
I. Aktywa 641 51 


 74 4 
 - - 


3. Transakcje reverse repo/buy-sell back - - 
ym rynku 567 30 


 - 17 
 - - 


 - - 
III. Aktywa netto (I - II) 641 51 


 647 49 
 658 49 


emna) -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 


 -13 2 
-VI) 641 51 


      
Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 5 990,7905 478,7384 


 106,92 106,14 


 
Wszystkie dane prezentowane  liczby 
akty . 
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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 - 
 1 - 


Przychody odsetkowe 4 - 
 - - 


 - - 
 - - 


II. Koszty Funduszu/Subfunduszu 1 - 
Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 


-  - - 
-  - - 


Wynagrodzen  - - 
 1 - 


 - - 
 - - 


 - - 
 - - 


 - - 
 - - 


Koszty odsetkowe - - 
 - - 


 - - 
Pozo  - - 


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 


-  - - 
VII. Wynik z operacji (V+-VI) -8 2 
VIII. Podatek dochodowy - - 


 -1,34 - 


 
Wszystkie dane   na 
jednost . 
 


  
 
 
 
 
 
 
 







 
 
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
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 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,  


SUBFUNDUSZ BPS 2025 
 


1. Przegląd działań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym. 
 


Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu BPS 2025 na dzień 31 grudnia 2021 wyniosła 106,92 
złotych, natomiast zgromadzone aktywa netto osiągnęły wartość 641 tys. złotych. Subfundusz w okresie 
sprawozdawczym inwestował przede wszystkim w obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, akcje 
a także lokaty bankowe. 


 


2. Przegląd portfela inwestycyjnego na koniec okresu sprawozdawczego. 
 


Skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu został zaprezentowany w Tabeli Uzupełniającej oraz 
w formie zagregowanej, w Tabeli Głównej Sprawozdania Finansowego Subfunduszu. 


 


3. Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej. 


1. Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące lokaty w wysokości 567 tys. 
złotych, 


2. Bilans Subfunduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący aktywa netto w wysokości  
641 tys. złotych, 


3. Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący 
ujemny wynik z operacji w wysokości  -8 tys. złotych, 


4. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 
wykazujące zwiększenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości  590 tys. złotych, 


 


4. Kluczowe, istotne wskaźniki skuteczności działania. 
 


4.1. Wskaźniki finansowe. 
 


1. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym: 
0,73% 


2. wartość kapitału wpłaconego w okresie sprawozdawczym: 609  tys. złotych  
3. wartość kapitału wypłaconego w okresie sprawozdawczym: -11 tys. złotych 
4. wynik finansowy Subfunduszu w okresie sprawozdawczym: -8 tys. złotych 


 


4.2. Wskaźniki pozafinansowe. 
 
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. 
 
Kolejnym istotnym zdarzeniem, wywierającym wpływ na wyniki Funduszu, jest trwająca wojna w Ukrainie. 
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. 
 


5. Przegląd i ocena wyników osiągniętych w okresie sprawozdawczym. 
 


Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata): -12 tys. złotych 
 


6. Opis głównych rodzajów ryzyka i zagrożeń, w tym niepewności ekonomicznych lub 
inwestycyjnych. 
 


Inwestycja w Subfundusz wiąże się w szczególności z następującymi rodzajami ryzyka: 


1) Ryzyko rynkowe 


Ryzyko wynikające z wahań wartości rynkowej danej lokaty, w tym na skutek takich czynników jak 
zmiany cen instrumentów kapitałowych, stóp procentowych lub zmiany kursów walut. 


2) Ryzyko płynności 


Ryzyko płynności wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie 
transakcji aktywami Subfunduszu bez istotnego wpływu na ich cenę. Ryzyko to może mieć istotne 
znaczenie w przypadku wystąpienia czynników, które negatywnie wpływają na atrakcyjność 
inwestycyjną emitenta, poszczególnych klas aktywów lub typów instrumentów finansowych, co może 
powodować wahania oraz spadek wartości jednostek uczestnictwa. 


3) Ryzyko kredytowe 


Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności 
do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością 
zapłaty odsetek od zobowiązań. 


4) Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków 


Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka instrumentów finansowych, 
co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych 
instrumentów. 


5) Ryzyko wyceny 


Ryzyko to związane jest z wyceną składników lokat nienotowanych na aktywnych rynkach. W takich 
przypadkach lokaty są wyceniane w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej (dłużne papiery wartościowe) lub wartości godziwej spełniającej 
określone warunki wiarygodności. Obie metody wyceny mogą nie odzwierciedlać faktycznego ryzyka 
ponoszonego w związku z inwestycją w te instrumenty. 


6) Ryzyko operacyjne 







 


Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności 
wewnętrznych procesów, ludzi i systemów informatycznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. Ryzyko 
operacyjne obejmuje również ryzyko outsourcingu i ryzyko dokumentacyjne oraz ryzyko wynikające ze 
stosowanych przez Towarzystwo w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych procedur 
zawierania transakcji, rozliczenia i wyceny. 


7) Ryzyko prawne 


Jednym z najważniejszych elementów prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie prawne. 
Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych mogą negatywnie wpływać na emitentów papierów 
wartościowych, atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych, a tym samym na ich wartość. 
Może to powodować wahania oraz spadki wartości jednostek uczestnictwa. Ryzyko to obejmuje również 
niekorzystne zmiany w regulacjach podatkowych mających wpływ pośrednio i bezpośrednio na warunki 
prowadzenia działalności przez fundusze inwestycyjne. 


8) Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów 


Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której 
w wyniku błędu leżącego po stronie Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych  
z przechowywaniem aktywów, może wystąpić sytuacja, mająca negatywny wpływ na wartość aktywów 
funduszu. 


9) Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne 


W zarządzaniu Subfunduszem mogą być wykorzystywane wystandaryzowane i niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, zarówno w celu sprawnego zarządzania portfelem jak i w celu ograniczania 
ryzyka inwestycyjnego. Z inwestowaniem w instrumenty pochodne wiążą się dodatkowe ryzyka jak: 
- ryzyko dźwigni finansowej, które może spowodować zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji 
w instrumenty pochodne, 
- ryzyko zmienności instrumentu bazowego, czyli możliwość wystąpienia rozbieżności w zmianach cen 
instrumentów bazowych oraz instrumentów pochodnych, 
- ryzyko kontrahenta, które występuje w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych 
i jest związane z sytuacją, w której kontrahent Subfunduszu nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań 
wynikających z instrumentów pochodnych, 
- ryzyko strategii zabezpieczających, które związane jest wykorzystywaniem instrumentów pochodnych 
do zabezpieczania przed spadkami cen instrumentów finansowych, których ceny są skorelowane 
z cenami instrumentów pochodnych. Stopień skorelowania cen instrumentów pochodnych oraz cen 
zabezpieczanych instrumentów finansowych zmienia się w czasie, wobec czego zyski z instrumentu 
pochodnego mogą okazać się niewystarczające do pokrycia strat na zabezpieczanych instrumentach 
finansowych. 


10) Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa 


Inwestycje na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może powodować wahania wartości 
jednostek uczestnictwa, a tym samym obniżenie zainwestowanego kapitału. Uczestnicy Subfunduszu 
powinni wziąć pod uwagę, że pomimo dokładania najwyższej zawodowej staranności, Subfundusz 
może nie osiągnąć celu inwestycyjnego. Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji może 
być, w szczególności, związane z wystąpieniem ryzyk opisanych w punktach powyżej. 


11) Ryzyko związane z pandemią SARS-COV-2 


Istotnym zdarzeniem mogącym wpływać na przyszłe wyniki finansowe Funduszu jest kontynuacja 
pandemii wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Opis okoliczności związanych 
z pandemią został zawarty w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Istnieje ryzyko 
negatywnego wpływu takiej sytuacji na wyniki emitentów papierów wartościowych znajdujących się 
w portfelu Subfunduszu, co może przełożyć się negatywnie na ich wycenę, a także na zdolność 







 


podmiotów do regulowania zobowiązań. Skutki trwania pandemii mogą obejmować także niższą 
płynność na rynku oraz potencjalne trudności z upłynnianiem aktywów Funduszu bez istotnego wpływu 
na cenę. Opisane okoliczności mogą skutkować obniżeniem wyceny aktywów Funduszu i osiąganej 
przez niego stopy zwrotu, a także przejściowym zakłóceniem płynności bieżącej Funduszu.   


7. Istotne zmiany w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego w okresie 
objętym sprawozdaniem. 


 


W okresie sprawozdawczym Fundusz nie odnotował żadnych istotnych zmian w informacji dla klienta 
alternatywnego funduszu inwestycyjnego. 


 
 
 
 
 
 Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu 


 Artur Czerwoński Łukasz Kochanowski Mateusz Ogłodziński 







 


OPIS ISTOTNYCH ZMIAN WYMIENIONYCH W INFORMACJI DLA KLIENTA 
ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAISTNIAŁYCH W TRAKCIE ROKU 


OBROTOWEGO – art. 222d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 


 


W 2021 roku 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 w sprawie zmiany rozporządzenia 
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 – „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 Zmieniającego.  


Wprowadzone  w/w Rozporządzeniem Zmieniającym zmiany dotyczyły m.in. zmiany zasad i technik 
wyceny w wartości godziwej aktywów i zobowiązań funduszu. Te zmiany to odejście od stosowania 
skorygowanej ceny nabycia jako podstawowego sposobu wyceny instrumentów dłużnych. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych 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).  


Należy jednocześnie wskazać, że w przypadku wycen określonych jako poziom 3 hierarchii wartości 
godziwej, potencjalny skutek stosowania przez Fundusz regulacji Rozporządzenia Zmieniającego jest 
obojętny, z uwagi na fakt, że wprowadzona przez Rozporządzenie Zmieniające hierarchia wartości 
godziwej klasyfikuje na poziomie 3 wyceny dokonane w oparciu o dane nieobserwowalne, co w 
konsekwencji powoduje utrzymanie w odniesieniu do takich wycen dotychczas stosowanych metod 
wyceny, takich jak m.in.: metoda skorygowanych aktywów netto czy metoda zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych. Wskazane metody nie uległy modyfikacji w związku z nowelizacją 
Rozporządzenia Zmienianego, i są konsekwentnie stosowane dalej zgodnie z dotychczasową praktyką 
oraz literaturą przedmiotu. Natomiast w przypadku wycen sklasyfikowanych na poziomie 1 oraz poziomie 
2 hierarchii wartości godziwej, potencjał wpływu zmian w zasadach wycen składników lokat Funduszu 
jest istotniejszy na co kluczowy wpływ dla lokat sklasyfikowanych na poziomie 1 hierarchii wartości 
godziwej ma zdolność danego składnika lokat do bycia zakwalifikowanym do rynku aktywnego, 
natomiast w przypadku składników lokat sklasyfikowanych na poziomie 2 hierarchii wartości godziwej, 
wpływ zastosowanego modelu oraz jakość danych wejściowych (dane obserwowalne). 


 







INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA KONIEC OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM 
ROCZNYM ORAZ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM ROCZNYM 


SPÓŁKI NIENOTOWANEJ NA RYNKU REGULOWANYM, NAD KTÓRYM SPECJALISTYCZNY 
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ALBO 


ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA PRZEJĘLI KONTROLĘ – art. 222d ust. 4 pkt 6 
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 


funduszami inwestycyjnymi 


 


Nie dotyczy. 


W okresie sprawozdawczym nie przejął kontroli nad spółkami nienotowanymi na rynku regulowanym. 


 


 







DOTYCZY 2021 ROKU 
INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH  


BPS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 
sporządzona na podstawie art. 222d ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.  


o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 
 


1. Liczba pracowników BPS TFI S.A.: 37 osób. 
2. Całkowita kwota wynagrodzeń wypłacona przez BPS TFI S.A.: 4 673 546,87 zł, w tym całkowita 


kwota wynagrodzeń wypłaconych: członkom Zarządu BPS TFI S.A., osobom podejmującym decyzje 
inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego funduszu, osobom sprawującym funkcje z zakresu 
zarządzania ryzykiem, osobom wykonującym czynności nadzoru zgodności działalności Towarzystwa 
z prawem: 2 192 811,11 zł. 


3. Kwota wynagrodzenia dodatkowego wypłaconego ze środków alternatywnego funduszu 
inwestycyjnego: 135 627,24 zł. 


 


 







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) 


Fundusz, w okresie sprawozdawczym nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 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 ust. 18 Rozporządzenia 2015/2365. 
 
 












 


 


 


 


 


 


SPRAWOZDANIE ROCZNE ALTERNATYWNEGO FINDUSZU 
INWESTYCYJNEGO BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 


INWESTYCYJNY OTWARTY,  


SUBFUNDUSZ BPS 2040 


 


 


   


 


ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU 


 







 
 
 


 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, BPS 2040 


 
11 


 


 


III. BILANS 


BILANS 
 


31-12-2021 
 


31-12-2020 
I. Aktywa 833 67 


 75 5 
 27 - 


3. Transakcje reverse repo/buy-sell back - - 
u 731 48 


 - 14 
 - - 


 27 - 
III. Aktywa netto (I - II) 806 67 


 790 63 
 831 63 


 -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 


 1 4 
VII. -VI) 806 67 
      
Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 6 498,1118 592,2460 


 124,09 112,84 


 
Wszystkie dane  w ty liczby 
akty . 
 


nostkowego 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 - 
 4 - 


Przychody odsetkowe 3 - 
Przych  - - 


 - - 
 - - 


II. Koszty Funduszu/Subfunduszu 1 - 
Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 


-  - - 
-  - - 


Wynagrodzenie dla  - - 
 1 - 


 - - 
 - - 


 - - 
 - - 


 - - 
 - - 


Koszty odsetkowe - - 
 - - 


 - - 
 - - 


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 


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


 1,85 - 


 
Wszystkie dane  ego na 
jednost . 
 


 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
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 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,  


SUBFUNDUSZ BPS 2040 
 


1. Przegląd działań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym. 
 


Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu BPS 2040 na dzień 31 grudnia 2021 wyniosła 124,09 
złotych, natomiast zgromadzone aktywa netto osiągnęły wartość 806 tys. złotych. Subfundusz w okresie 
sprawozdawczym inwestował przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe, a także ETFY. 


 


2. Przegląd portfela inwestycyjnego na koniec okresu sprawozdawczego. 
 


Skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu został zaprezentowany w Tabeli Uzupełniającej oraz 
w formie zagregowanej, w Tabeli Głównej Sprawozdania Finansowego Subfunduszu. 


 


3. Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej. 


1. Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące lokaty w wysokości 731 tys. 
złotych, 


2. Bilans Subfunduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący aktywa netto w wysokości  
806 tys. złotych, 


3. Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący 
dodatni wynik z operacji w wysokości  12 tys. złotych, 


4. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 
wykazujące zwiększenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości  739 tys. złotych, 


 


4. Kluczowe, istotne wskaźniki skuteczności działania. 
 


4.1. Wskaźniki finansowe. 
 


1. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym: 
9,97% 


2. wartość kapitału wpłaconego w okresie sprawozdawczym: 768  tys. złotych  
3. wartość kapitału wypłaconego w okresie sprawozdawczym: -41 tys. złotych 
4. wynik finansowy Subfunduszu w okresie sprawozdawczym: 12 tys. złotych 


 


4.2. Wskaźniki pozafinansowe. 
 


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. 
 
Kolejnym istotnym zdarzeniem, wywierającym wpływ na wyniki Funduszu, jest trwająca wojna w Ukrainie. 
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. 
 


5. Przegląd i ocena wyników osiągniętych w okresie sprawozdawczym. 
 


Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata): 6 tys. złotych 
 


6. Opis głównych rodzajów ryzyka i zagrożeń, w tym niepewności ekonomicznych lub 
inwestycyjnych. 
 


Inwestycja w Subfundusz wiąże się w szczególności z następującymi rodzajami ryzyka: 


1) Ryzyko rynkowe 


Ryzyko wynikające z wahań wartości rynkowej danej lokaty, w tym na skutek takich czynników jak 
zmiany cen instrumentów kapitałowych, stóp procentowych lub zmiany kursów walut. 


2) Ryzyko płynności 


Ryzyko płynności wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie 
transakcji aktywami Subfunduszu bez istotnego wpływu na ich cenę. Ryzyko to może mieć istotne 
znaczenie w przypadku wystąpienia czynników, które negatywnie wpływają na atrakcyjność 
inwestycyjną emitenta, poszczególnych klas aktywów lub typów instrumentów finansowych, co może 
powodować wahania oraz spadek wartości jednostek uczestnictwa. 


3) Ryzyko kredytowe 


Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności 
do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością 
zapłaty odsetek od zobowiązań. 


4) Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków 


Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka instrumentów finansowych, 
co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych 
instrumentów. 


5) Ryzyko wyceny 


Ryzyko to związane jest z wyceną składników lokat nienotowanych na aktywnych rynkach. W takich 
przypadkach lokaty są wyceniane w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej (dłużne papiery wartościowe) lub wartości godziwej spełniającej 
określone warunki wiarygodności. Obie metody wyceny mogą nie odzwierciedlać faktycznego ryzyka 
ponoszonego w związku z inwestycją w te instrumenty. 


6) Ryzyko operacyjne 


Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności 
wewnętrznych procesów, ludzi i systemów informatycznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. Ryzyko 







 


operacyjne obejmuje również ryzyko outsourcingu i ryzyko dokumentacyjne oraz ryzyko wynikające ze 
stosowanych przez Towarzystwo w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych procedur 
zawierania transakcji, rozliczenia i wyceny. 


7) Ryzyko prawne 


Jednym z najważniejszych elementów prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie prawne. 
Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych mogą negatywnie wpływać na emitentów papierów 
wartościowych, atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych, a tym samym na ich wartość. 
Może to powodować wahania oraz spadki wartości jednostek uczestnictwa. Ryzyko to obejmuje również 
niekorzystne zmiany w regulacjach podatkowych mających wpływ pośrednio i bezpośrednio na warunki 
prowadzenia działalności przez fundusze inwestycyjne. 


8) Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów 


Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której 
w wyniku błędu leżącego po stronie Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych  
z przechowywaniem aktywów, może wystąpić sytuacja, mająca negatywny wpływ na wartość aktywów 
funduszu. 


9) Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne 


W zarządzaniu Subfunduszem mogą być wykorzystywane wystandaryzowane i niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, zarówno w celu sprawnego zarządzania portfelem jak i w celu ograniczania 
ryzyka inwestycyjnego. Z inwestowaniem w instrumenty pochodne wiążą się dodatkowe ryzyka jak: 
- ryzyko dźwigni finansowej, które może spowodować zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji 
w instrumenty pochodne, 
- ryzyko zmienności instrumentu bazowego, czyli możliwość wystąpienia rozbieżności w zmianach cen 
instrumentów bazowych oraz instrumentów pochodnych, 
- ryzyko kontrahenta, które występuje w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych 
i jest związane z sytuacją, w której kontrahent Subfunduszu nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań 
wynikających z instrumentów pochodnych, 
- ryzyko strategii zabezpieczających, które związane jest wykorzystywaniem instrumentów pochodnych 
do zabezpieczania przed spadkami cen instrumentów finansowych, których ceny są skorelowane 
z cenami instrumentów pochodnych. Stopień skorelowania cen instrumentów pochodnych oraz cen 
zabezpieczanych instrumentów finansowych zmienia się w czasie, wobec czego zyski z instrumentu 
pochodnego mogą okazać się niewystarczające do pokrycia strat na zabezpieczanych instrumentach 
finansowych. 


10) Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa 


Inwestycje na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może powodować wahania wartości 
jednostek uczestnictwa, a tym samym obniżenie zainwestowanego kapitału. Uczestnicy Subfunduszu 
powinni wziąć pod uwagę, że pomimo dokładania najwyższej zawodowej staranności, Subfundusz 
może nie osiągnąć celu inwestycyjnego. Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji może 
być, w szczególności, związane z wystąpieniem ryzyk opisanych w punktach powyżej. 


11) Ryzyko związane z pandemią SARS-COV-2 


Istotnym zdarzeniem mogącym wpływać na przyszłe wyniki finansowe Funduszu jest kontynuacja 
pandemii wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Opis okoliczności związanych 
z pandemią został zawarty w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Istnieje ryzyko 
negatywnego wpływu takiej sytuacji na wyniki emitentów papierów wartościowych znajdujących się 
w portfelu Subfunduszu, co może przełożyć się negatywnie na ich wycenę, a także na zdolność 
podmiotów do regulowania zobowiązań. Skutki trwania pandemii mogą obejmować także niższą 
płynność na rynku oraz potencjalne trudności z upłynnianiem aktywów Funduszu bez istotnego wpływu 







 


na cenę. Opisane okoliczności mogą skutkować obniżeniem wyceny aktywów Funduszu i osiąganej 
przez niego stopy zwrotu, a także przejściowym zakłóceniem płynności bieżącej Funduszu.    


7. Istotne zmiany w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego w okresie 
objętym sprawozdaniem. 


 


W okresie sprawozdawczym Fundusz nie odnotował żadnych istotnych zmian w informacji dla klienta 
alternatywnego funduszu inwestycyjnego. 


 
 
 
 
 
 Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu 


 Artur Czerwoński Łukasz Kochanowski Mateusz Ogłodziński 


 







 


OPIS ISTOTNYCH ZMIAN WYMIENIONYCH W INFORMACJI DLA KLIENTA 
ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAISTNIAŁYCH W TRAKCIE ROKU 


OBROTOWEGO – art. 222d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 


 


W 2021 roku 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 w sprawie zmiany rozporządzenia 
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 – „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 Zmieniającego.  


Wprowadzone  w/w Rozporządzeniem Zmieniającym zmiany dotyczyły m.in. zmiany zasad i technik 
wyceny w wartości godziwej aktywów i zobowiązań funduszu. Te zmiany to odejście od stosowania 
skorygowanej ceny nabycia jako podstawowego sposobu wyceny instrumentów dłużnych. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych 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).  


Należy jednocześnie wskazać, że w przypadku wycen określonych jako poziom 3 hierarchii wartości 
godziwej, potencjalny skutek stosowania przez Fundusz regulacji Rozporządzenia Zmieniającego jest 
obojętny, z uwagi na fakt, że wprowadzona przez Rozporządzenie Zmieniające hierarchia wartości 
godziwej klasyfikuje na poziomie 3 wyceny dokonane w oparciu o dane nieobserwowalne, co w 
konsekwencji powoduje utrzymanie w odniesieniu do takich wycen dotychczas stosowanych metod 
wyceny, takich jak m.in.: metoda skorygowanych aktywów netto czy metoda zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych. Wskazane metody nie uległy modyfikacji w związku z nowelizacją 
Rozporządzenia Zmienianego, i są konsekwentnie stosowane dalej zgodnie z dotychczasową praktyką 
oraz literaturą przedmiotu. Natomiast w przypadku wycen sklasyfikowanych na poziomie 1 oraz poziomie 
2 hierarchii wartości godziwej, potencjał wpływu zmian w zasadach wycen składników lokat Funduszu 
jest istotniejszy na co kluczowy wpływ dla lokat sklasyfikowanych na poziomie 1 hierarchii wartości 
godziwej ma zdolność danego składnika lokat do bycia zakwalifikowanym do rynku aktywnego, 
natomiast w przypadku składników lokat sklasyfikowanych na poziomie 2 hierarchii wartości godziwej, 
wpływ zastosowanego modelu oraz jakość danych wejściowych (dane obserwowalne). 


 







INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA KONIEC OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM 
ROCZNYM ORAZ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM ROCZNYM 


SPÓŁKI NIENOTOWANEJ NA RYNKU REGULOWANYM, NAD KTÓRYM SPECJALISTYCZNY 
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ALBO 


ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA PRZEJĘLI KONTROLĘ – art. 222d ust. 4 pkt 6 
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 


funduszami inwestycyjnymi 


 


Nie dotyczy. 


W okresie sprawozdawczym nie przejął kontroli nad spółkami nienotowanymi na rynku regulowanym. 


 


 







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) 


Fundusz, w okresie sprawozdawczym nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 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 ust. 18 Rozporządzenia 2015/2365. 
 
 







DOTYCZY 2021 ROKU 
INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH  


BPS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 
sporządzona na podstawie art. 222d ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.  


o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 
 


1. Liczba pracowników BPS TFI S.A.: 37 osób. 
2. Całkowita kwota wynagrodzeń wypłacona przez BPS TFI S.A.: 4 673 546,87 zł, w tym całkowita 


kwota wynagrodzeń wypłaconych: członkom Zarządu BPS TFI S.A., osobom podejmującym decyzje 
inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego funduszu, osobom sprawującym funkcje z zakresu 
zarządzania ryzykiem, osobom wykonującym czynności nadzoru zgodności działalności Towarzystwa 
z prawem: 2 192 811,11 zł. 


3. Kwota wynagrodzenia dodatkowego wypłaconego ze środków alternatywnego funduszu 
inwestycyjnego: 135 627,24 zł. 


 


 












 


 


 


 


 


 


SPRAWOZDANIE ROCZNE ALTERNATYWNEGO FINDUSZU 
INWESTYCYJNEGO BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 


INWESTYCYJNY OTWARTY,  


SUBFUNDUSZ BPS 2055 


 


 


   


 


ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU 
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III. BILANS 


BILANS 
 


31-12-2021 
 


31-12-2020 
I. Aktywa 189 15 


 25 1 
 5 - 


3. Transakcje reverse repo/buy-sell back - - 
ku 159 12 


 - 2 
 - - 


 5 - 
III. Aktywa netto (I - II) 184 15 


 175 14 
 181 14 


 -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 


 5 1 
VII. Ka -VI) 184 15 
      
Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 1 377,9476 126,6100 


 133,26 115,20 


 
Wszystkie dane  liczby 
akty . 
 


tkowego 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 2 - 
 1 - 


Przychody odsetkowe 1 - 
Przychody  - - 


 - - 
 - - 


II. Koszty Funduszu/Subfunduszu 1 - 
Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 


-  - - 
-  - - 


Wynagrodzenie dla pod  - - 
 1 - 


 - - 
 - - 


 - - 
 - - 


 - - 
 - - 


Koszty odsetkowe - - 
 - - 


 - - 
 - - 


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 


-  - - 
VII. Wynik z operacji (V+-VI) 8 1 
VIII. Podatek dochodowy - - 


 5,81 - 


 
Wszystkie dane  go na 
jednost . 
 


 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
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 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,  


SUBFUNDUSZ BPS 2055 
 


1. Przegląd działań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym. 
 


Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu BPS 2055 na dzień 31 grudnia 2021 wyniosła 133,26 
złotych, natomiast zgromadzone aktywa netto osiągnęły wartość 184 tys. złotych. Subfundusz w okresie 
sprawozdawczym inwestował przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe, a także ETFY. 


 


2. Przegląd portfela inwestycyjnego na koniec okresu sprawozdawczego. 
 


Skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu został zaprezentowany w Tabeli Uzupełniającej oraz 
w formie zagregowanej, w Tabeli Głównej Sprawozdania Finansowego Subfunduszu. 


 


3. Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej. 


1. Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące lokaty w wysokości 159 tys. 
złotych, 


2. Bilans Subfunduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący aktywa netto w wysokości 
184 tys. złotych, 


3. Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący 
dodatni wynik z operacji w wysokości  8 tys. złotych, 


4. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 
wykazujące zwiększenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości  169 tys. złotych, 


 


4. Kluczowe, istotne wskaźniki skuteczności działania. 
 


4.1. Wskaźniki finansowe. 
 


1. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym: 
15,68% 


2. wartość kapitału wpłaconego w okresie sprawozdawczym: 167 tys. złotych  
3. wartość kapitału wypłaconego w okresie sprawozdawczym:  -6 tys.  złotych 
4. wynik finansowy Subfunduszu w okresie sprawozdawczym:  8  tys. złotych 


 


4.2. Wskaźniki pozafinansowe. 
 


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. 
 
Kolejnym istotnym zdarzeniem, wywierającym wpływ na wyniki Funduszu, jest trwająca wojna w Ukrainie. 
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. 
 


5. Przegląd i ocena wyników osiągniętych w okresie sprawozdawczym. 
 


Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata): 7 tys. złotych 
 


6. Opis głównych rodzajów ryzyka i zagrożeń, w tym niepewności ekonomicznych lub 
inwestycyjnych. 
 


Inwestycja w Subfundusz wiąże się w szczególności z następującymi rodzajami ryzyka: 


1) Ryzyko rynkowe 


Ryzyko wynikające z wahań wartości rynkowej danej lokaty, w tym na skutek takich czynników jak 
zmiany cen instrumentów kapitałowych, stóp procentowych lub zmiany kursów walut. 


2) Ryzyko płynności 


Ryzyko płynności wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie 
transakcji aktywami Subfunduszu bez istotnego wpływu na ich cenę. Ryzyko to może mieć istotne 
znaczenie w przypadku wystąpienia czynników, które negatywnie wpływają na atrakcyjność 
inwestycyjną emitenta, poszczególnych klas aktywów lub typów instrumentów finansowych, co może 
powodować wahania oraz spadek wartości jednostek uczestnictwa. 


3) Ryzyko kredytowe 


Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności 
do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością 
zapłaty odsetek od zobowiązań. 


4) Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków 


Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka instrumentów finansowych, 
co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych 
instrumentów. 


5) Ryzyko wyceny 


Ryzyko to związane jest z wyceną składników lokat nienotowanych na aktywnych rynkach. W takich 
przypadkach lokaty są wyceniane w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej (dłużne papiery wartościowe) lub wartości godziwej spełniającej 
określone warunki wiarygodności. Obie metody wyceny mogą nie odzwierciedlać faktycznego ryzyka 
ponoszonego w związku z inwestycją w te instrumenty. 


6) Ryzyko operacyjne 


Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności 
wewnętrznych procesów, ludzi i systemów informatycznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. Ryzyko 







 


operacyjne obejmuje również ryzyko outsourcingu i ryzyko dokumentacyjne oraz ryzyko wynikające ze 
stosowanych przez Towarzystwo w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych procedur 
zawierania transakcji, rozliczenia i wyceny. 


7) Ryzyko prawne 


Jednym z najważniejszych elementów prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie prawne. 
Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych mogą negatywnie wpływać na emitentów papierów 
wartościowych, atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych, a tym samym na ich wartość. 
Może to powodować wahania oraz spadki wartości jednostek uczestnictwa. Ryzyko to obejmuje również 
niekorzystne zmiany w regulacjach podatkowych mających wpływ pośrednio i bezpośrednio na warunki 
prowadzenia działalności przez fundusze inwestycyjne. 


8) Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów 


Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której 
w wyniku błędu leżącego po stronie Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych  
z przechowywaniem aktywów, może wystąpić sytuacja, mająca negatywny wpływ na wartość aktywów 
funduszu. 


9) Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne 


W zarządzaniu Subfunduszem mogą być wykorzystywane wystandaryzowane i niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, zarówno w celu sprawnego zarządzania portfelem jak i w celu ograniczania 
ryzyka inwestycyjnego. Z inwestowaniem w instrumenty pochodne wiążą się dodatkowe ryzyka jak: 
- ryzyko dźwigni finansowej, które może spowodować zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji 
w instrumenty pochodne, 
- ryzyko zmienności instrumentu bazowego, czyli możliwość wystąpienia rozbieżności w zmianach cen 
instrumentów bazowych oraz instrumentów pochodnych, 
- ryzyko kontrahenta, które występuje w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych 
i jest związane z sytuacją, w której kontrahent Subfunduszu nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań 
wynikających z instrumentów pochodnych, 
- ryzyko strategii zabezpieczających, które związane jest wykorzystywaniem instrumentów pochodnych 
do zabezpieczania przed spadkami cen instrumentów finansowych, których ceny są skorelowane 
z cenami instrumentów pochodnych. Stopień skorelowania cen instrumentów pochodnych oraz cen 
zabezpieczanych instrumentów finansowych zmienia się w czasie, wobec czego zyski z instrumentu 
pochodnego mogą okazać się niewystarczające do pokrycia strat na zabezpieczanych instrumentach 
finansowych. 


10) Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa 


Inwestycje na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może powodować wahania wartości 
jednostek uczestnictwa, a tym samym obniżenie zainwestowanego kapitału. Uczestnicy Subfunduszu 
powinni wziąć pod uwagę, że pomimo dokładania najwyższej zawodowej staranności, Subfundusz 
może nie osiągnąć celu inwestycyjnego. Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji może 
być, w szczególności, związane z wystąpieniem ryzyk opisanych w punktach powyżej. 


11) Ryzyko związane z pandemią SARS-COV-2 


Istotnym zdarzeniem mogącym wpływać na przyszłe wyniki finansowe Funduszu jest kontynuacja 
pandemii wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Opis okoliczności związanych 
z pandemią został zawarty w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Istnieje ryzyko 
negatywnego wpływu takiej sytuacji na wyniki emitentów papierów wartościowych znajdujących się 
w portfelu Subfunduszu, co może przełożyć się negatywnie na ich wycenę, a także na zdolność 
podmiotów do regulowania zobowiązań. Skutki trwania pandemii mogą obejmować także niższą 
płynność na rynku oraz potencjalne trudności z upłynnianiem aktywów Funduszu bez istotnego wpływu 







 


na cenę. Opisane okoliczności mogą skutkować obniżeniem wyceny aktywów Funduszu i osiąganej 
przez niego stopy zwrotu, a także przejściowym zakłóceniem płynności bieżącej Funduszu.    


7. Istotne zmiany w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego w okresie 
objętym sprawozdaniem. 


 


W okresie sprawozdawczym Fundusz nie odnotował żadnych istotnych zmian w informacji dla klienta 
alternatywnego funduszu inwestycyjnego. 


 
 
 
 
 
 Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu 


 Artur Czerwoński Łukasz Kochanowski Mateusz Ogłodziński 


 







 


OPIS ISTOTNYCH ZMIAN WYMIENIONYCH W INFORMACJI DLA KLIENTA 
ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAISTNIAŁYCH W TRAKCIE ROKU 


OBROTOWEGO – art. 222d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 


 


W 2021 roku 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 w sprawie zmiany rozporządzenia 
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 – „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 Zmieniającego.  


Wprowadzone  w/w Rozporządzeniem Zmieniającym zmiany dotyczyły m.in. zmiany zasad i technik 
wyceny w wartości godziwej aktywów i zobowiązań funduszu. Te zmiany to odejście od stosowania 
skorygowanej ceny nabycia jako podstawowego sposobu wyceny instrumentów dłużnych. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych 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).  


Należy jednocześnie wskazać, że w przypadku wycen określonych jako poziom 3 hierarchii wartości 
godziwej, potencjalny skutek stosowania przez Fundusz regulacji Rozporządzenia Zmieniającego jest 
obojętny, z uwagi na fakt, że wprowadzona przez Rozporządzenie Zmieniające hierarchia wartości 
godziwej klasyfikuje na poziomie 3 wyceny dokonane w oparciu o dane nieobserwowalne, co w 
konsekwencji powoduje utrzymanie w odniesieniu do takich wycen dotychczas stosowanych metod 
wyceny, takich jak m.in.: metoda skorygowanych aktywów netto czy metoda zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych. Wskazane metody nie uległy modyfikacji w związku z nowelizacją 
Rozporządzenia Zmienianego, i są konsekwentnie stosowane dalej zgodnie z dotychczasową praktyką 
oraz literaturą przedmiotu. Natomiast w przypadku wycen sklasyfikowanych na poziomie 1 oraz poziomie 
2 hierarchii wartości godziwej, potencjał wpływu zmian w zasadach wycen składników lokat Funduszu 
jest istotniejszy na co kluczowy wpływ dla lokat sklasyfikowanych na poziomie 1 hierarchii wartości 
godziwej ma zdolność danego składnika lokat do bycia zakwalifikowanym do rynku aktywnego, 
natomiast w przypadku składników lokat sklasyfikowanych na poziomie 2 hierarchii wartości godziwej, 
wpływ zastosowanego modelu oraz jakość danych wejściowych (dane obserwowalne). 


 







INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA KONIEC OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM 
ROCZNYM ORAZ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM ROCZNYM 


SPÓŁKI NIENOTOWANEJ NA RYNKU REGULOWANYM, NAD KTÓRYM SPECJALISTYCZNY 
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ALBO 


ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA PRZEJĘLI KONTROLĘ – art. 222d ust. 4 pkt 6 
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 


funduszami inwestycyjnymi 


 


Nie dotyczy. 


W okresie sprawozdawczym nie przejął kontroli nad spółkami nienotowanymi na rynku regulowanym. 


 


 







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) 


Fundusz, w okresie sprawozdawczym nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 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 ust. 18 Rozporządzenia 2015/2365. 
 
 







DOTYCZY 2021 ROKU 
INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH  


BPS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 
sporządzona na podstawie art. 222d ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.  


o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 
 


1. Liczba pracowników BPS TFI S.A.: 37 osób. 
2. Całkowita kwota wynagrodzeń wypłacona przez BPS TFI S.A.: 4 673 546,87 zł, w tym całkowita 


kwota wynagrodzeń wypłaconych: członkom Zarządu BPS TFI S.A., osobom podejmującym decyzje 
inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego funduszu, osobom sprawującym funkcje z zakresu 
zarządzania ryzykiem, osobom wykonującym czynności nadzoru zgodności działalności Towarzystwa 
z prawem: 2 192 811,11 zł. 


3. Kwota wynagrodzenia dodatkowego wypłaconego ze środków alternatywnego funduszu 
inwestycyjnego: 135 627,24 zł. 


 


 












 


 


 


 


 


 


SPRAWOZDANIE ROCZNE ALTERNATYWNEGO FINDUSZU 
INWESTYCYJNEGO BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 


INWESTYCYJNY OTWARTY,  


SUBFUNDUSZ BPS 2060 


 


 


   


 


ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU 
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III. BILANS 


BILANS 
 


31-12-2021 
 


31-12-2020 
I. Aktywa 41 3 


 4 1 
 - - 


3. Transakcje reverse repo/buy-sell back - - 
 37 2 


5. S  - - 
 - - 


 - - 
III. Aktywa netto (I - II) 41 3 


 39 3 
 40 3 


 -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 


 1 0 
duszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 41 3 


      
Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 316,9603 27,9168 


 129,09 117,89 


 
Wszystkie dane  liczby 
akty . 
 


sowego. 
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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 - - 
 - - 


Przychody odsetkowe - - 
 - - 


 - - 
 - - 


II. Koszty Funduszu/Subfunduszu - - 
Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 


-  - - 
-  - - 


 - - 
 - - 


 - - 
 - - 


 - - 
 Funduszu/Subfunduszu - - 


 - - 
 - - 


Koszty odsetkowe - - 
 - - 


 - - 
 - - 


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 - 


-  - - 
VII. Wynik z operacji (V+-VI) 2 - 
VIII. Podatek dochodowy - - 


 6,31 - 


 
Wszystkie dane  go na 
jednost . 
 


 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
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 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,  


SUBFUNDUSZ BPS 2060 
 


1. Przegląd działań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym. 
 


Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu BPS 2060 na dzień 31 grudnia 2021 wyniosła 129,09 
złotych, natomiast zgromadzone aktywa netto osiągnęły wartość 41 tys. złotych. Subfundusz w okresie 
sprawozdawczym inwestował przede wszystkim w akcje. 


 


2. Przegląd portfela inwestycyjnego na koniec okresu sprawozdawczego. 
 


Skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu został zaprezentowany w Tabeli Uzupełniającej oraz 
w formie zagregowanej, w Tabeli Głównej Sprawozdania Finansowego Subfunduszu. 


 


3. Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej. 


1. Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące lokaty w wysokości 37 tys. 
złotych, 


2. Bilans Subfunduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący aktywa netto w wysokości  
41 tys. złotych, 


3. Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący 
dodatni wynik z operacji w wysokości 2 złotych, 


4. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 
wykazujące zwiększenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości 38 tys. złotych, 


 


4. Kluczowe, istotne wskaźniki skuteczności działania. 
 


4.1. Wskaźniki finansowe. 
 


1. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym: 
9,5% 


2. wartość kapitału wpłaconego w okresie sprawozdawczym: 37 tys. złotych  
3. wartość kapitału wypłaconego w okresie sprawozdawczym:  -1 tys. złotych 
4. wynik finansowy Subfunduszu w okresie sprawozdawczym:  2 tys. złotych 


 


4.2. Wskaźniki pozafinansowe. 
 


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. 
 
Kolejnym istotnym zdarzeniem, wywierającym wpływ na wyniki Funduszu, jest trwająca wojna w Ukrainie. 
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. 
 


5. Przegląd i ocena wyników osiągniętych w okresie sprawozdawczym. 
 


.Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata): 2 tys. złotych. 
 


6. Opis głównych rodzajów ryzyka i zagrożeń, w tym niepewności ekonomicznych lub 
inwestycyjnych. 
 


Inwestycja w Subfundusz wiąże się w szczególności z następującymi rodzajami ryzyka: 


1) Ryzyko rynkowe 


Ryzyko wynikające z wahań wartości rynkowej danej lokaty, w tym na skutek takich czynników jak 
zmiany cen instrumentów kapitałowych, stóp procentowych lub zmiany kursów walut. 


2) Ryzyko płynności 


Ryzyko płynności wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie 
transakcji aktywami Subfunduszu bez istotnego wpływu na ich cenę. Ryzyko to może mieć istotne 
znaczenie w przypadku wystąpienia czynników, które negatywnie wpływają na atrakcyjność 
inwestycyjną emitenta, poszczególnych klas aktywów lub typów instrumentów finansowych, co może 
powodować wahania oraz spadek wartości jednostek uczestnictwa. 


3) Ryzyko kredytowe 


Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności 
do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością 
zapłaty odsetek od zobowiązań. 


4) Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków 


Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka instrumentów finansowych, 
co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych 
instrumentów. 


5) Ryzyko wyceny 


Ryzyko to związane jest z wyceną składników lokat nienotowanych na aktywnych rynkach. W takich 
przypadkach lokaty są wyceniane w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej (dłużne papiery wartościowe) lub wartości godziwej spełniającej 
określone warunki wiarygodności. Obie metody wyceny mogą nie odzwierciedlać faktycznego ryzyka 
ponoszonego w związku z inwestycją w te instrumenty. 


6) Ryzyko operacyjne 


Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności 
wewnętrznych procesów, ludzi i systemów informatycznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. Ryzyko 







 


operacyjne obejmuje również ryzyko outsourcingu i ryzyko dokumentacyjne oraz ryzyko wynikające ze 
stosowanych przez Towarzystwo w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych procedur 
zawierania transakcji, rozliczenia i wyceny. 


7) Ryzyko prawne 


Jednym z najważniejszych elementów prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie prawne. 
Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych mogą negatywnie wpływać na emitentów papierów 
wartościowych, atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych, a tym samym na ich wartość. 
Może to powodować wahania oraz spadki wartości jednostek uczestnictwa. Ryzyko to obejmuje również 
niekorzystne zmiany w regulacjach podatkowych mających wpływ pośrednio i bezpośrednio na warunki 
prowadzenia działalności przez fundusze inwestycyjne. 


8) Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów 


Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której 
w wyniku błędu leżącego po stronie Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych  
z przechowywaniem aktywów, może wystąpić sytuacja, mająca negatywny wpływ na wartość aktywów 
funduszu. 


9) Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne 


W zarządzaniu Subfunduszem mogą być wykorzystywane wystandaryzowane i niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, zarówno w celu sprawnego zarządzania portfelem jak i w celu ograniczania 
ryzyka inwestycyjnego. Z inwestowaniem w instrumenty pochodne wiążą się dodatkowe ryzyka jak: 
- ryzyko dźwigni finansowej, które może spowodować zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji 
w instrumenty pochodne, 
- ryzyko zmienności instrumentu bazowego, czyli możliwość wystąpienia rozbieżności w zmianach cen 
instrumentów bazowych oraz instrumentów pochodnych, 
- ryzyko kontrahenta, które występuje w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych 
i jest związane z sytuacją, w której kontrahent Subfunduszu nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań 
wynikających z instrumentów pochodnych, 
- ryzyko strategii zabezpieczających, które związane jest wykorzystywaniem instrumentów pochodnych 
do zabezpieczania przed spadkami cen instrumentów finansowych, których ceny są skorelowane 
z cenami instrumentów pochodnych. Stopień skorelowania cen instrumentów pochodnych oraz cen 
zabezpieczanych instrumentów finansowych zmienia się w czasie, wobec czego zyski z instrumentu 
pochodnego mogą okazać się niewystarczające do pokrycia strat na zabezpieczanych instrumentach 
finansowych. 


10) Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa 


Inwestycje na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może powodować wahania wartości 
jednostek uczestnictwa, a tym samym obniżenie zainwestowanego kapitału. Uczestnicy Subfunduszu 
powinni wziąć pod uwagę, że pomimo dokładania najwyższej zawodowej staranności, Subfundusz 
może nie osiągnąć celu inwestycyjnego. Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji może 
być, w szczególności, związane z wystąpieniem ryzyk opisanych w punktach powyżej. 


11) Ryzyko związane z pandemią SARS-COV-2 


Istotnym zdarzeniem mogącym wpływać na przyszłe wyniki finansowe Funduszu jest kontynuacja 
pandemii wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Opis okoliczności związanych 
z pandemią został zawarty w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Istnieje ryzyko 
negatywnego wpływu takiej sytuacji na wyniki emitentów papierów wartościowych znajdujących się 
w portfelu Subfunduszu, co może przełożyć się negatywnie na ich wycenę, a także na zdolność 
podmiotów do regulowania zobowiązań. Skutki trwania pandemii mogą obejmować także niższą 
płynność na rynku oraz potencjalne trudności z upłynnianiem aktywów Funduszu bez istotnego wpływu 







 


na cenę. Opisane okoliczności mogą skutkować obniżeniem wyceny aktywów Funduszu i osiąganej 
przez niego stopy zwrotu, a także przejściowym zakłóceniem płynności bieżącej Funduszu.    


7. Istotne zmiany w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego w okresie 
objętym sprawozdaniem. 


 


W okresie sprawozdawczym Fundusz nie odnotował żadnych istotnych zmian w informacji dla klienta 
alternatywnego funduszu inwestycyjnego. 


 
 
 
 
 
 Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu 


 Artur Czerwoński Łukasz Kochanowski Mateusz Ogłodziński 


 







 


OPIS ISTOTNYCH ZMIAN WYMIENIONYCH W INFORMACJI DLA KLIENTA 
ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAISTNIAŁYCH W TRAKCIE ROKU 


OBROTOWEGO – art. 222d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 


 


W 2021 roku 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 w sprawie zmiany rozporządzenia 
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 – „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 Zmieniającego.  


Wprowadzone  w/w Rozporządzeniem Zmieniającym zmiany dotyczyły m.in. zmiany zasad i technik 
wyceny w wartości godziwej aktywów i zobowiązań funduszu. Te zmiany to odejście od stosowania 
skorygowanej ceny nabycia jako podstawowego sposobu wyceny instrumentów dłużnych. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych 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).  


Należy jednocześnie wskazać, że w przypadku wycen określonych jako poziom 3 hierarchii wartości 
godziwej, potencjalny skutek stosowania przez Fundusz regulacji Rozporządzenia Zmieniającego jest 
obojętny, z uwagi na fakt, że wprowadzona przez Rozporządzenie Zmieniające hierarchia wartości 
godziwej klasyfikuje na poziomie 3 wyceny dokonane w oparciu o dane nieobserwowalne, co w 
konsekwencji powoduje utrzymanie w odniesieniu do takich wycen dotychczas stosowanych metod 
wyceny, takich jak m.in.: metoda skorygowanych aktywów netto czy metoda zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych. Wskazane metody nie uległy modyfikacji w związku z nowelizacją 
Rozporządzenia Zmienianego, i są konsekwentnie stosowane dalej zgodnie z dotychczasową praktyką 
oraz literaturą przedmiotu. Natomiast w przypadku wycen sklasyfikowanych na poziomie 1 oraz poziomie 
2 hierarchii wartości godziwej, potencjał wpływu zmian w zasadach wycen składników lokat Funduszu 
jest istotniejszy na co kluczowy wpływ dla lokat sklasyfikowanych na poziomie 1 hierarchii wartości 
godziwej ma zdolność danego składnika lokat do bycia zakwalifikowanym do rynku aktywnego, 
natomiast w przypadku składników lokat sklasyfikowanych na poziomie 2 hierarchii wartości godziwej, 
wpływ zastosowanego modelu oraz jakość danych wejściowych (dane obserwowalne). 


 







INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA KONIEC OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM 
ROCZNYM ORAZ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM ROCZNYM 


SPÓŁKI NIENOTOWANEJ NA RYNKU REGULOWANYM, NAD KTÓRYM SPECJALISTYCZNY 
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ALBO 


ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA PRZEJĘLI KONTROLĘ – art. 222d ust. 4 pkt 6 
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 


funduszami inwestycyjnymi 


 


Nie dotyczy. 


W okresie sprawozdawczym nie przejął kontroli nad spółkami nienotowanymi na rynku regulowanym. 


 


 







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) 


Fundusz, w okresie sprawozdawczym nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 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 ust. 18 Rozporządzenia 2015/2365. 
 
 







DOTYCZY 2021 ROKU 
INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH  


BPS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 
sporządzona na podstawie art. 222d ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.  


o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 
 


1. Liczba pracowników BPS TFI S.A.: 37 osób. 
2. Całkowita kwota wynagrodzeń wypłacona przez BPS TFI S.A.: 4 673 546,87 zł, w tym całkowita 


kwota wynagrodzeń wypłaconych: członkom Zarządu BPS TFI S.A., osobom podejmującym decyzje 
inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego funduszu, osobom sprawującym funkcje z zakresu 
zarządzania ryzykiem, osobom wykonującym czynności nadzoru zgodności działalności Towarzystwa 
z prawem: 2 192 811,11 zł. 


3. Kwota wynagrodzenia dodatkowego wypłaconego ze środków alternatywnego funduszu 
inwestycyjnego: 135 627,24 zł. 


 


 












 


 


 


 


 


 


SPRAWOZDANIE ROCZNE ALTERNATYWNEGO FINDUSZU 
INWESTYCYJNEGO BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 


INWESTYCYJNY OTWARTY,  


SUBFUNDUSZ BPS 2045 


 


 


   


 


ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU 
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III. BILANS 


BILANS 
 


31-12-2021 
 


31-12-2020 
I. Aktywa 666 34 


 74 3 
 20 - 


3. Transakcje reverse repo/buy-sell back - - 
ywnym rynku 572 25 


 - 6 
 - - 


 21 - 
III. Aktywa netto (I - II) 645 34 


 622 33 
 641 33 


 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 


 9 1 
-VI) 645 34 


      
Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 4 799,6930 299,2434 


 134,34 115,02 


 
Wszystkie dane prezentowa  liczby 
akty . 
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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 - 
 4 - 


Przychody odsetkowe 1 - 
 - - 


 - - 
 - - 


II. Koszty Funduszu/Subfunduszu 1 - 
Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 


-  - - 
-  - - 


Wynagrod  - - 
 1 - 


 - - 
 - - 


 - - 
  - - 


 - - 
 - - 


Koszty odsetkowe - - 
 - - 


 - - 
P  - - 


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 


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


 4,58 - 


 
Wszystkie dane   na 
jednost . 
 


  
 
 
 
 
 
 
 







 
 
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
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 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,  


SUBFUNDUSZ BPS 2045 
 


1. Przegląd działań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym. 
 


Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu BPS 2045 na dzień 31 grudnia 2021 wyniosła 134,34 
złotych, natomiast zgromadzone aktywa netto osiągnęły wartość 645 tys. złotych. Subfundusz w okresie 
sprawozdawczym inwestował przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe, a także ETFY. 


 


2. Przegląd portfela inwestycyjnego na koniec okresu sprawozdawczego. 
 


Skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu został zaprezentowany w Tabeli Uzupełniającej oraz 
w formie zagregowanej, w Tabeli Głównej Sprawozdania Finansowego Subfunduszu. 


 


3. Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej. 


1. Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące lokaty w wysokości 572 tys. 
złotych, 


2. Bilans Subfunduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący aktywa netto w wysokości 
645 tys. złotych, 


3. Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący 
dodatni wynik z operacji w wysokości  22 tys. złotych, 


4. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 
wykazujące zwiększenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości  611 tys. złotych, 


 


4. Kluczowe, istotne wskaźniki skuteczności działania. 
 


4.1. Wskaźniki finansowe. 
 


1. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym: 
16,8% 


2. wartość kapitału wpłaconego w okresie sprawozdawczym: 608 tys. złotych  
3. wartość kapitału wypłaconego w okresie sprawozdawczym: -19 tys. złotych 
4. wynik finansowy Subfunduszu w okresie sprawozdawczym: 22 tys. złotych 


 


4.2. Wskaźniki pozafinansowe. 
 


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. 
 
Kolejnym istotnym zdarzeniem, wywierającym wpływ na wyniki Funduszu, jest trwająca wojna w Ukrainie. 
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. 
 


5. Przegląd i ocena wyników osiągniętych w okresie sprawozdawczym. 
 


Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata):  18 tys. złotych 
 


6. Opis głównych rodzajów ryzyka i zagrożeń, w tym niepewności ekonomicznych lub 
inwestycyjnych. 
 


Inwestycja w Subfundusz wiąże się w szczególności z następującymi rodzajami ryzyka: 


1) Ryzyko rynkowe 


Ryzyko wynikające z wahań wartości rynkowej danej lokaty, w tym na skutek takich czynników jak 
zmiany cen instrumentów kapitałowych, stóp procentowych lub zmiany kursów walut. 


2) Ryzyko płynności 


Ryzyko płynności wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie 
transakcji aktywami Subfunduszu bez istotnego wpływu na ich cenę. Ryzyko to może mieć istotne 
znaczenie w przypadku wystąpienia czynników, które negatywnie wpływają na atrakcyjność 
inwestycyjną emitenta, poszczególnych klas aktywów lub typów instrumentów finansowych, co może 
powodować wahania oraz spadek wartości jednostek uczestnictwa. 


3) Ryzyko kredytowe 


Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności 
do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością 
zapłaty odsetek od zobowiązań. 


4) Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków 


Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka instrumentów finansowych, 
co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych 
instrumentów. 


5) Ryzyko wyceny 


Ryzyko to związane jest z wyceną składników lokat nienotowanych na aktywnych rynkach. W takich 
przypadkach lokaty są wyceniane w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej (dłużne papiery wartościowe) lub wartości godziwej spełniającej 
określone warunki wiarygodności. Obie metody wyceny mogą nie odzwierciedlać faktycznego ryzyka 
ponoszonego w związku z inwestycją w te instrumenty. 


6) Ryzyko operacyjne 


Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności 
wewnętrznych procesów, ludzi i systemów informatycznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. Ryzyko 







 


operacyjne obejmuje również ryzyko outsourcingu i ryzyko dokumentacyjne oraz ryzyko wynikające ze 
stosowanych przez Towarzystwo w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych procedur 
zawierania transakcji, rozliczenia i wyceny. 


7) Ryzyko prawne 


Jednym z najważniejszych elementów prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie prawne. 
Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych mogą negatywnie wpływać na emitentów papierów 
wartościowych, atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych, a tym samym na ich wartość. 
Może to powodować wahania oraz spadki wartości jednostek uczestnictwa. Ryzyko to obejmuje również 
niekorzystne zmiany w regulacjach podatkowych mających wpływ pośrednio i bezpośrednio na warunki 
prowadzenia działalności przez fundusze inwestycyjne. 


8) Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów 


Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której 
w wyniku błędu leżącego po stronie Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych  
z przechowywaniem aktywów, może wystąpić sytuacja, mająca negatywny wpływ na wartość aktywów 
funduszu. 


9) Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne 


W zarządzaniu Subfunduszem mogą być wykorzystywane wystandaryzowane i niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, zarówno w celu sprawnego zarządzania portfelem jak i w celu ograniczania 
ryzyka inwestycyjnego. Z inwestowaniem w instrumenty pochodne wiążą się dodatkowe ryzyka jak: 
- ryzyko dźwigni finansowej, które może spowodować zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji 
w instrumenty pochodne, 
- ryzyko zmienności instrumentu bazowego, czyli możliwość wystąpienia rozbieżności w zmianach cen 
instrumentów bazowych oraz instrumentów pochodnych, 
- ryzyko kontrahenta, które występuje w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych 
i jest związane z sytuacją, w której kontrahent Subfunduszu nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań 
wynikających z instrumentów pochodnych, 
- ryzyko strategii zabezpieczających, które związane jest wykorzystywaniem instrumentów pochodnych 
do zabezpieczania przed spadkami cen instrumentów finansowych, których ceny są skorelowane 
z cenami instrumentów pochodnych. Stopień skorelowania cen instrumentów pochodnych oraz cen 
zabezpieczanych instrumentów finansowych zmienia się w czasie, wobec czego zyski z instrumentu 
pochodnego mogą okazać się niewystarczające do pokrycia strat na zabezpieczanych instrumentach 
finansowych. 


10) Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa 


Inwestycje na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może powodować wahania wartości 
jednostek uczestnictwa, a tym samym obniżenie zainwestowanego kapitału. Uczestnicy Subfunduszu 
powinni wziąć pod uwagę, że pomimo dokładania najwyższej zawodowej staranności, Subfundusz 
może nie osiągnąć celu inwestycyjnego. Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji może 
być, w szczególności, związane z wystąpieniem ryzyk opisanych w punktach powyżej. 


11) Ryzyko związane z pandemią SARS-COV-2 


Istotnym zdarzeniem mogącym wpływać na przyszłe wyniki finansowe Funduszu jest kontynuacja 
pandemii wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Opis okoliczności związanych 
z pandemią został zawarty w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Istnieje ryzyko 
negatywnego wpływu takiej sytuacji na wyniki emitentów papierów wartościowych znajdujących się w 
portfelu Subfunduszu, co może przełożyć się negatywnie na ich wycenę, a także na zdolność 
podmiotów do regulowania zobowiązań. Skutki trwania pandemii mogą obejmować także niższą 
płynność na rynku oraz potencjalne trudności z upłynnianiem aktywów Funduszu bez istotnego wpływu 







 


na cenę. Opisane okoliczności mogą skutkować obniżeniem wyceny aktywów Funduszu i osiąganej 
przez niego stopy zwrotu, a także przejściowym zakłóceniem płynności bieżącej Funduszu.    


7. Istotne zmiany w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego w okresie 
objętym sprawozdaniem. 


 


W okresie sprawozdawczym Fundusz nie odnotował żadnych istotnych zmian w informacji dla klienta 
alternatywnego funduszu inwestycyjnego. 


 
 
 
 
 Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu 


 Artur Czerwoński Łukasz Kochanowski Mateusz Ogłodziński 
  







 


OPIS ISTOTNYCH ZMIAN WYMIENIONYCH W INFORMACJI DLA KLIENTA 
ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAISTNIAŁYCH W TRAKCIE ROKU 


OBROTOWEGO – art. 222d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 


 


W 2021 roku 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 w sprawie zmiany rozporządzenia 
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 – „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 Zmieniającego.  


Wprowadzone  w/w Rozporządzeniem Zmieniającym zmiany dotyczyły m.in. zmiany zasad i technik 
wyceny w wartości godziwej aktywów i zobowiązań funduszu. Te zmiany to odejście od stosowania 
skorygowanej ceny nabycia jako podstawowego sposobu wyceny instrumentów dłużnych. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych 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).  


Należy jednocześnie wskazać, że w przypadku wycen określonych jako poziom 3 hierarchii wartości 
godziwej, potencjalny skutek stosowania przez Fundusz regulacji Rozporządzenia Zmieniającego jest 
obojętny, z uwagi na fakt, że wprowadzona przez Rozporządzenie Zmieniające hierarchia wartości 
godziwej klasyfikuje na poziomie 3 wyceny dokonane w oparciu o dane nieobserwowalne, co w 
konsekwencji powoduje utrzymanie w odniesieniu do takich wycen dotychczas stosowanych metod 
wyceny, takich jak m.in.: metoda skorygowanych aktywów netto czy metoda zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych. Wskazane metody nie uległy modyfikacji w związku z nowelizacją 
Rozporządzenia Zmienianego, i są konsekwentnie stosowane dalej zgodnie z dotychczasową praktyką 
oraz literaturą przedmiotu. Natomiast w przypadku wycen sklasyfikowanych na poziomie 1 oraz poziomie 
2 hierarchii wartości godziwej, potencjał wpływu zmian w zasadach wycen składników lokat Funduszu 
jest istotniejszy na co kluczowy wpływ dla lokat sklasyfikowanych na poziomie 1 hierarchii wartości 
godziwej ma zdolność danego składnika lokat do bycia zakwalifikowanym do rynku aktywnego, 
natomiast w przypadku składników lokat sklasyfikowanych na poziomie 2 hierarchii wartości godziwej, 
wpływ zastosowanego modelu oraz jakość danych wejściowych (dane obserwowalne). 


 







INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA KONIEC OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM 
ROCZNYM ORAZ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM ROCZNYM 


SPÓŁKI NIENOTOWANEJ NA RYNKU REGULOWANYM, NAD KTÓRYM SPECJALISTYCZNY 
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ALBO 


ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA PRZEJĘLI KONTROLĘ – art. 222d ust. 4 pkt 6 
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 


funduszami inwestycyjnymi 


 


Nie dotyczy. 


W okresie sprawozdawczym nie przejął kontroli nad spółkami nienotowanymi na rynku regulowanym. 


 


 







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) 


Fundusz, w okresie sprawozdawczym nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 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 ust. 18 Rozporządzenia 2015/2365. 
 
 







DOTYCZY 2021 ROKU 
INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH  


BPS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 
sporządzona na podstawie art. 222d ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.  


o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 
 


1. Liczba pracowników BPS TFI S.A.: 37 osób. 
2. Całkowita kwota wynagrodzeń wypłacona przez BPS TFI S.A.: 4 673 546,87 zł, w tym całkowita 


kwota wynagrodzeń wypłaconych: członkom Zarządu BPS TFI S.A., osobom podejmującym decyzje 
inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego funduszu, osobom sprawującym funkcje z zakresu 
zarządzania ryzykiem, osobom wykonującym czynności nadzoru zgodności działalności Towarzystwa 
z prawem: 2 192 811,11 zł. 


3. Kwota wynagrodzenia dodatkowego wypłaconego ze środków alternatywnego funduszu 
inwestycyjnego: 135 627,24 zł. 


 


 












 


 


 


 


 


 


SPRAWOZDANIE ROCZNE ALTERNATYWNEGO FINDUSZU 
INWESTYCYJNEGO BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 


INWESTYCYJNY OTWARTY,  


SUBFUNDUSZ BPS 2050 


 


 


   


 


ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU 
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III. BILANS 


BILANS 
 


31-12-2021 
 


31-12-2020 
I. Aktywa 395 26 


 52 2 
 11 - 


3. Transakcje reverse repo/buy-sell back - - 
nku 332 20 


 - 4 
 - - 


 11 - 
III. Aktywa netto (I - II) 384 26 


 367 25 
 381 25 


 -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 


 9 1 
VII. -VI) 384 26 
      
Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 2 831,2634 230,2880 


 135,69 115,31 


 
Wszystkie dane  w ty liczby 
akty . 
 


nostkowego 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 - 
 3 - 


Przychody odsetkowe - - 
Przy  - - 


 - - 
 - - 


II. Koszty Funduszu/Subfunduszu 1 - 
Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 


-  - - 
-  - - 


Wynagrodzenie dl  - - 
 1 - 


 - - 
 - - 


 - - 
 - - 


 - - 
 - - 


Koszty odsetkowe - - 
 - - 


 - - 
 - - 


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 


-  - - 
VII. Wynik z operacji (V+-VI) 16 1 
VIII. Podatek dochodowy - - 


 5,65 - 


 
Wszystkie dane  ego na 
jednost . 
 


 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
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 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,  


SUBFUNDUSZ BPS 2050 
 


1. Przegląd działań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym. 
 


Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu BPS 2050 na dzień 31 grudnia 2021 wyniosła 135,69 
złotych, natomiast zgromadzone aktywa netto osiągnęły wartość 384 tys. złotych. Subfundusz w okresie 
sprawozdawczym inwestował przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe, a także ETFY. 


 


2. Przegląd portfela inwestycyjnego na koniec okresu sprawozdawczego. 
 


Skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu został zaprezentowany w Tabeli Uzupełniającej oraz 
w formie zagregowanej, w Tabeli Głównej Sprawozdania Finansowego Subfunduszu. 


 


3. Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej. 


1. Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące lokaty w wysokości 332 tys. 
złotych, 


2. Bilans Subfunduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący aktywa netto w wysokości 
384 tys. złotych, 


3. Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący 
dodatni wynik z operacji w wysokości  16 tys. złotych, 


4. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 
wykazujące zwiększenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości  358 tys. złotych, 


 


4. Kluczowe, istotne wskaźniki skuteczności działania. 
 


4.1. Wskaźniki finansowe. 
 


1. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym: 
17,67% 


2. wartość kapitału wpłaconego w okresie sprawozdawczym: 356 tys. złotych  
3. wartość kapitału wypłaconego w okresie sprawozdawczym: -14 tys. złotych 
4. wynik finansowy Subfunduszu w okresie sprawozdawczym: 16 tys. złotych 


 


4.2. Wskaźniki pozafinansowe. 
 
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. 
 
Kolejnym istotnym zdarzeniem, wywierającym wpływ na wyniki Funduszu, jest trwająca wojna w Ukrainie. 
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. 


 
 


5. Przegląd i ocena wyników osiągniętych w okresie sprawozdawczym. 
 


Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata): 14 tys. złotych 
 


6. Opis głównych rodzajów ryzyka i zagrożeń, w tym niepewności ekonomicznych lub 
inwestycyjnych. 
 


Inwestycja w Subfundusz wiąże się w szczególności z następującymi rodzajami ryzyka: 


1) Ryzyko rynkowe 


Ryzyko wynikające z wahań wartości rynkowej danej lokaty, w tym na skutek takich czynników jak 
zmiany cen instrumentów kapitałowych, stóp procentowych lub zmiany kursów walut. 


2) Ryzyko płynności 


Ryzyko płynności wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie 
transakcji aktywami Subfunduszu bez istotnego wpływu na ich cenę. Ryzyko to może mieć istotne 
znaczenie w przypadku wystąpienia czynników, które negatywnie wpływają na atrakcyjność 
inwestycyjną emitenta, poszczególnych klas aktywów lub typów instrumentów finansowych, co może 
powodować wahania oraz spadek wartości jednostek uczestnictwa. 


3) Ryzyko kredytowe 


Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności 
do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością 
zapłaty odsetek od zobowiązań. 


4) Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków 


Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka instrumentów finansowych, 
co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych 
instrumentów. 


5) Ryzyko wyceny 


Ryzyko to związane jest z wyceną składników lokat nienotowanych na aktywnych rynkach. W takich 
przypadkach lokaty są wyceniane w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej (dłużne papiery wartościowe) lub wartości godziwej spełniającej 
określone warunki wiarygodności. Obie metody wyceny mogą nie odzwierciedlać faktycznego ryzyka 
ponoszonego w związku z inwestycją w te instrumenty. 


6) Ryzyko operacyjne 







 


Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności 
wewnętrznych procesów, ludzi i systemów informatycznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. Ryzyko 
operacyjne obejmuje również ryzyko outsourcingu i ryzyko dokumentacyjne oraz ryzyko wynikające ze 
stosowanych przez Towarzystwo w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych procedur 
zawierania transakcji, rozliczenia i wyceny. 


7) Ryzyko prawne 


Jednym z najważniejszych elementów prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie prawne. 
Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych mogą negatywnie wpływać na emitentów papierów 
wartościowych, atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych, a tym samym na ich wartość. 
Może to powodować wahania oraz spadki wartości jednostek uczestnictwa. Ryzyko to obejmuje również 
niekorzystne zmiany w regulacjach podatkowych mających wpływ pośrednio i bezpośrednio na warunki 
prowadzenia działalności przez fundusze inwestycyjne. 


8) Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów 


Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której 
w wyniku błędu leżącego po stronie Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych  
z przechowywaniem aktywów, może wystąpić sytuacja, mająca negatywny wpływ na wartość aktywów 
funduszu. 


9) Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne 


W zarządzaniu Subfunduszem mogą być wykorzystywane wystandaryzowane i niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, zarówno w celu sprawnego zarządzania portfelem jak i w celu ograniczania 
ryzyka inwestycyjnego. Z inwestowaniem w instrumenty pochodne wiążą się dodatkowe ryzyka jak: 
- ryzyko dźwigni finansowej, które może spowodować zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji 
w instrumenty pochodne, 
- ryzyko zmienności instrumentu bazowego, czyli możliwość wystąpienia rozbieżności w zmianach cen 
instrumentów bazowych oraz instrumentów pochodnych, 
- ryzyko kontrahenta, które występuje w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych 
i jest związane z sytuacją, w której kontrahent Subfunduszu nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań 
wynikających z instrumentów pochodnych, 
- ryzyko strategii zabezpieczających, które związane jest wykorzystywaniem instrumentów pochodnych 
do zabezpieczania przed spadkami cen instrumentów finansowych, których ceny są skorelowane 
z cenami instrumentów pochodnych. Stopień skorelowania cen instrumentów pochodnych oraz cen 
zabezpieczanych instrumentów finansowych zmienia się w czasie, wobec czego zyski z instrumentu 
pochodnego mogą okazać się niewystarczające do pokrycia strat na zabezpieczanych instrumentach 
finansowych. 


10) Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa 


Inwestycje na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może powodować wahania wartości 
jednostek uczestnictwa, a tym samym obniżenie zainwestowanego kapitału. Uczestnicy Subfunduszu 
powinni wziąć pod uwagę, że pomimo dokładania najwyższej zawodowej staranności, Subfundusz 
może nie osiągnąć celu inwestycyjnego. Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji może 
być, w szczególności, związane z wystąpieniem ryzyk opisanych w punktach powyżej. 


11) Ryzyko związane z pandemią SARS-COV-2 


Istotnym zdarzeniem mogącym wpływać na przyszłe wyniki finansowe Funduszu jest kontynuacja 
pandemii wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Opis okoliczności związanych 
z pandemią został zawarty w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Istnieje ryzyko 
negatywnego wpływu takiej sytuacji na wyniki emitentów papierów wartościowych znajdujących się 
w portfelu Subfunduszu, co może przełożyć się negatywnie na ich wycenę, a także na zdolność 







 


podmiotów do regulowania zobowiązań. Skutki trwania pandemii mogą obejmować także niższą 
płynność na rynku oraz potencjalne trudności z upłynnianiem aktywów Funduszu bez istotnego wpływu 
na cenę. Opisane okoliczności mogą skutkować obniżeniem wyceny aktywów Funduszu i osiąganej 
przez niego stopy zwrotu, a także przejściowym zakłóceniem płynności bieżącej Funduszu.    


7. Istotne zmiany w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego w okresie 
objętym sprawozdaniem. 


 


W okresie sprawozdawczym Fundusz nie odnotował żadnych istotnych zmian w informacji dla klienta 
alternatywnego funduszu inwestycyjnego. 


 
 
 
 
 
 Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu 


 Artur Czerwoński Łukasz Kochanowski Mateusz Ogłodziński 







 


OPIS ISTOTNYCH ZMIAN WYMIENIONYCH W INFORMACJI DLA KLIENTA 
ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAISTNIAŁYCH W TRAKCIE ROKU 


OBROTOWEGO – art. 222d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 


 


W 2021 roku 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 w sprawie zmiany rozporządzenia 
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 – „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 Zmieniającego.  


Wprowadzone  w/w Rozporządzeniem Zmieniającym zmiany dotyczyły m.in. zmiany zasad i technik 
wyceny w wartości godziwej aktywów i zobowiązań funduszu. Te zmiany to odejście od stosowania 
skorygowanej ceny nabycia jako podstawowego sposobu wyceny instrumentów dłużnych. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych 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).  


Należy jednocześnie wskazać, że w przypadku wycen określonych jako poziom 3 hierarchii wartości 
godziwej, potencjalny skutek stosowania przez Fundusz regulacji Rozporządzenia Zmieniającego jest 
obojętny, z uwagi na fakt, że wprowadzona przez Rozporządzenie Zmieniające hierarchia wartości 
godziwej klasyfikuje na poziomie 3 wyceny dokonane w oparciu o dane nieobserwowalne, co w 
konsekwencji powoduje utrzymanie w odniesieniu do takich wycen dotychczas stosowanych metod 
wyceny, takich jak m.in.: metoda skorygowanych aktywów netto czy metoda zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych. Wskazane metody nie uległy modyfikacji w związku z nowelizacją 
Rozporządzenia Zmienianego, i są konsekwentnie stosowane dalej zgodnie z dotychczasową praktyką 
oraz literaturą przedmiotu. Natomiast w przypadku wycen sklasyfikowanych na poziomie 1 oraz poziomie 
2 hierarchii wartości godziwej, potencjał wpływu zmian w zasadach wycen składników lokat Funduszu 
jest istotniejszy na co kluczowy wpływ dla lokat sklasyfikowanych na poziomie 1 hierarchii wartości 
godziwej ma zdolność danego składnika lokat do bycia zakwalifikowanym do rynku aktywnego, 
natomiast w przypadku składników lokat sklasyfikowanych na poziomie 2 hierarchii wartości godziwej, 
wpływ zastosowanego modelu oraz jakość danych wejściowych (dane obserwowalne). 


 







INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA KONIEC OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM 
ROCZNYM ORAZ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM ROCZNYM 


SPÓŁKI NIENOTOWANEJ NA RYNKU REGULOWANYM, NAD KTÓRYM SPECJALISTYCZNY 
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ALBO 


ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA PRZEJĘLI KONTROLĘ – art. 222d ust. 4 pkt 6 
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 


funduszami inwestycyjnymi 


 


Nie dotyczy. 


W okresie sprawozdawczym nie przejął kontroli nad spółkami nienotowanymi na rynku regulowanym. 


 


 







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) 


Fundusz, w okresie sprawozdawczym nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 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 ust. 18 Rozporządzenia 2015/2365. 
 
 







DOTYCZY 2021 ROKU 
INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH  


BPS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 
sporządzona na podstawie art. 222d ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.  


o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 
 


1. Liczba pracowników BPS TFI S.A.: 37 osób. 
2. Całkowita kwota wynagrodzeń wypłacona przez BPS TFI S.A.: 4 673 546,87 zł, w tym całkowita 


kwota wynagrodzeń wypłaconych: członkom Zarządu BPS TFI S.A., osobom podejmującym decyzje 
inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego funduszu, osobom sprawującym funkcje z zakresu 
zarządzania ryzykiem, osobom wykonującym czynności nadzoru zgodności działalności Towarzystwa 
z prawem: 2 192 811,11 zł. 


3. Kwota wynagrodzenia dodatkowego wypłaconego ze środków alternatywnego funduszu 
inwestycyjnego: 135 627,24 zł. 


 


 












 


 


 


 


 


 


SPRAWOZDANIE ROCZNE ALTERNATYWNEGO FINDUSZU 
INWESTYCYJNEGO BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 


INWESTYCYJNY OTWARTY,  


SUBFUNDUSZ BPS 2035 


 


 


   


 


ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU 
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III. BILANS 


BILANS 
 


31-12-2021 
 


31-12-2020 
I. Aktywa 930 67 


 89 10 
 28 - 


3. Transakcje reverse repo/buy-sell back - - 
 813 42 


 - 15 
 - - 


 28 1 
III. Aktywa netto (I - II) 902 66 


 885 63 
 896 63 


 -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 


 0 3 
VII. Ka -VI) 902 66 
      
Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 7 327,8054 587,8808 


 123,07 112,04 


 
Wszystkie dane  liczby 
akty . 
 


tkowego 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 - 
 4 - 


Przychody odsetkowe 4 - 
Przychody  - - 


 - - 
 - - 


II. Koszty Funduszu/Subfunduszu 1 - 
Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 


-  - - 
-  - - 


Wynagrodzenie dla pod  - - 
 1 - 


 - - 
 - - 


 - - 
 - - 


 - - 
 - - 


Koszty odsetkowe - - 
 - - 


 - - 
 - - 


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 


-  - - 
VII. Wynik z operacji (V+-VI) 14 3 
VIII. Podatek dochodowy - - 


 1,91 - 


 
Wszystkie dane  ego na 
jednost . 
 


 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
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 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,  


SUBFUNDUSZ BPS 2035 
 


1. Przegląd działań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym. 
 


Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu BPS 2035 na dzień 31 grudnia 2021 wyniosła 123,07 
złotych, natomiast zgromadzone aktywa netto osiągnęły wartość 902 tys. złotych. Subfundusz w okresie 
sprawozdawczym inwestował przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe, a także ETFY. 


 


2. Przegląd portfela inwestycyjnego na koniec okresu sprawozdawczego. 
 


Skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu został zaprezentowany w Tabeli Uzupełniającej oraz 
w formie zagregowanej, w Tabeli Głównej Sprawozdania Finansowego Subfunduszu. 


 


3. Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej. 


1. Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące lokaty w wysokości 813 tys. 
złotych, 


2. Bilans Subfunduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący aktywa netto w wysokości  
902 tys. złotych, 


3. Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący 
dodatni wynik z operacji w wysokości  14 tys. złotych, 


4. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 
wykazujące zwiększenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości  836 tys. złotych, 


 


4. Kluczowe, istotne wskaźniki skuteczności działania. 
 


4.1. Wskaźniki finansowe. 
 


1. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym: 
9,84% 


2. wartość kapitału wpłaconego w okresie sprawozdawczym: 833  tys. złotych  
3. wartość kapitału wypłaconego w okresie sprawozdawczym: -11 tys. złotych 
4. wynik finansowy Subfunduszu w okresie sprawozdawczym: 14 tys. złotych 


 


4.2. Wskaźniki pozafinansowe. 
 


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. 
 
Kolejnym istotnym zdarzeniem, wywierającym wpływ na wyniki Funduszu, jest trwająca wojna w Ukrainie. 
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. 
 


5. Przegląd i ocena wyników osiągniętych w okresie sprawozdawczym. 
 


Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata): 7 tys. złotych 
 


6. Opis głównych rodzajów ryzyka i zagrożeń, w tym niepewności ekonomicznych lub 
inwestycyjnych. 
 


Inwestycja w Subfundusz wiąże się w szczególności z następującymi rodzajami ryzyka: 


1) Ryzyko rynkowe 


Ryzyko wynikające z wahań wartości rynkowej danej lokaty, w tym na skutek takich czynników jak 
zmiany cen instrumentów kapitałowych, stóp procentowych lub zmiany kursów walut. 


2) Ryzyko płynności 


Ryzyko płynności wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie 
transakcji aktywami Subfunduszu bez istotnego wpływu na ich cenę. Ryzyko to może mieć istotne 
znaczenie w przypadku wystąpienia czynników, które negatywnie wpływają na atrakcyjność 
inwestycyjną emitenta, poszczególnych klas aktywów lub typów instrumentów finansowych, co może 
powodować wahania oraz spadek wartości jednostek uczestnictwa. 


3) Ryzyko kredytowe 


Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności 
do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością 
zapłaty odsetek od zobowiązań. 


4) Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków 


Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka instrumentów finansowych, 
co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych 
instrumentów. 


5) Ryzyko wyceny 


Ryzyko to związane jest z wyceną składników lokat nienotowanych na aktywnych rynkach. W takich 
przypadkach lokaty są wyceniane w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej (dłużne papiery wartościowe) lub wartości godziwej spełniającej 
określone warunki wiarygodności. Obie metody wyceny mogą nie odzwierciedlać faktycznego ryzyka 
ponoszonego w związku z inwestycją w te instrumenty. 


6) Ryzyko operacyjne 


Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności 
wewnętrznych procesów, ludzi i systemów informatycznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. Ryzyko 







 


operacyjne obejmuje również ryzyko outsourcingu i ryzyko dokumentacyjne oraz ryzyko wynikające ze 
stosowanych przez Towarzystwo w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych procedur 
zawierania transakcji, rozliczenia i wyceny. 


7) Ryzyko prawne 


Jednym z najważniejszych elementów prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie prawne. 
Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych mogą negatywnie wpływać na emitentów papierów 
wartościowych, atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych, a tym samym na ich wartość. 
Może to powodować wahania oraz spadki wartości jednostek uczestnictwa. Ryzyko to obejmuje również 
niekorzystne zmiany w regulacjach podatkowych mających wpływ pośrednio i bezpośrednio na warunki 
prowadzenia działalności przez fundusze inwestycyjne. 


8) Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów 


Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której 
w wyniku błędu leżącego po stronie Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych  
z przechowywaniem aktywów, może wystąpić sytuacja, mająca negatywny wpływ na wartość aktywów 
funduszu. 


9) Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne 


W zarządzaniu Subfunduszem mogą być wykorzystywane wystandaryzowane i niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, zarówno w celu sprawnego zarządzania portfelem jak i w celu ograniczania 
ryzyka inwestycyjnego. Z inwestowaniem w instrumenty pochodne wiążą się dodatkowe ryzyka jak: 
- ryzyko dźwigni finansowej, które może spowodować zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji 
w instrumenty pochodne, 
- ryzyko zmienności instrumentu bazowego, czyli możliwość wystąpienia rozbieżności w zmianach cen 
instrumentów bazowych oraz instrumentów pochodnych, 
- ryzyko kontrahenta, które występuje w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych 
i jest związane z sytuacją, w której kontrahent Subfunduszu nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań 
wynikających z instrumentów pochodnych, 
- ryzyko strategii zabezpieczających, które związane jest wykorzystywaniem instrumentów pochodnych 
do zabezpieczania przed spadkami cen instrumentów finansowych, których ceny są skorelowane 
z cenami instrumentów pochodnych. Stopień skorelowania cen instrumentów pochodnych oraz cen 
zabezpieczanych instrumentów finansowych zmienia się w czasie, wobec czego zyski z instrumentu 
pochodnego mogą okazać się niewystarczające do pokrycia strat na zabezpieczanych instrumentach 
finansowych. 


10) Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa 


Inwestycje na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może powodować wahania wartości 
jednostek uczestnictwa, a tym samym obniżenie zainwestowanego kapitału. Uczestnicy Subfunduszu 
powinni wziąć pod uwagę, że pomimo dokładania najwyższej zawodowej staranności, Subfundusz 
może nie osiągnąć celu inwestycyjnego. Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji może 
być, w szczególności, związane z wystąpieniem ryzyk opisanych w punktach powyżej. 


11) Ryzyko związane z pandemią SARS-COV-2 


Istotnym zdarzeniem mogącym wpływać na przyszłe wyniki finansowe Funduszu jest kontynuacja 
pandemii wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Opis okoliczności związanych 
z pandemią został zawarty w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Istnieje ryzyko 
negatywnego wpływu takiej sytuacji na wyniki emitentów papierów wartościowych znajdujących się 
w portfelu Subfunduszu, co może przełożyć się negatywnie na ich wycenę, a także na zdolność 
podmiotów do regulowania zobowiązań. Skutki trwania pandemii mogą obejmować także niższą 
płynność na rynku oraz potencjalne trudności z upłynnianiem aktywów Funduszu bez istotnego wpływu 







 


na cenę. Opisane okoliczności mogą skutkować obniżeniem wyceny aktywów Funduszu i osiąganej 
przez niego stopy zwrotu, a także przejściowym zakłóceniem płynności bieżącej Funduszu.    


7. Istotne zmiany w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego w okresie 
objętym sprawozdaniem. 


 


W okresie sprawozdawczym Fundusz nie odnotował żadnych istotnych zmian w informacji dla klienta 
alternatywnego funduszu inwestycyjnego. 


 
 
 
 
 
 Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu 


 Artur Czerwoński Łukasz Kochanowski Mateusz Ogłodziński 


 







 


OPIS ISTOTNYCH ZMIAN WYMIENIONYCH W INFORMACJI DLA KLIENTA 
ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAISTNIAŁYCH W TRAKCIE ROKU 


OBROTOWEGO – art. 222d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 


 


W 2021 roku 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 w sprawie zmiany rozporządzenia 
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 – „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 Zmieniającego.  


Wprowadzone  w/w Rozporządzeniem Zmieniającym zmiany dotyczyły m.in. zmiany zasad i technik 
wyceny w wartości godziwej aktywów i zobowiązań funduszu. Te zmiany to odejście od stosowania 
skorygowanej ceny nabycia jako podstawowego sposobu wyceny instrumentów dłużnych. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych 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).  


Należy jednocześnie wskazać, że w przypadku wycen określonych jako poziom 3 hierarchii wartości 
godziwej, potencjalny skutek stosowania przez Fundusz regulacji Rozporządzenia Zmieniającego jest 
obojętny, z uwagi na fakt, że wprowadzona przez Rozporządzenie Zmieniające hierarchia wartości 
godziwej klasyfikuje na poziomie 3 wyceny dokonane w oparciu o dane nieobserwowalne, co w 
konsekwencji powoduje utrzymanie w odniesieniu do takich wycen dotychczas stosowanych metod 
wyceny, takich jak m.in.: metoda skorygowanych aktywów netto czy metoda zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych. Wskazane metody nie uległy modyfikacji w związku z nowelizacją 
Rozporządzenia Zmienianego, i są konsekwentnie stosowane dalej zgodnie z dotychczasową praktyką 
oraz literaturą przedmiotu. Natomiast w przypadku wycen sklasyfikowanych na poziomie 1 oraz poziomie 
2 hierarchii wartości godziwej, potencjał wpływu zmian w zasadach wycen składników lokat Funduszu 
jest istotniejszy na co kluczowy wpływ dla lokat sklasyfikowanych na poziomie 1 hierarchii wartości 
godziwej ma zdolność danego składnika lokat do bycia zakwalifikowanym do rynku aktywnego, 
natomiast w przypadku składników lokat sklasyfikowanych na poziomie 2 hierarchii wartości godziwej, 
wpływ zastosowanego modelu oraz jakość danych wejściowych (dane obserwowalne). 


 







INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA KONIEC OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM 
ROCZNYM ORAZ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM ROCZNYM 


SPÓŁKI NIENOTOWANEJ NA RYNKU REGULOWANYM, NAD KTÓRYM SPECJALISTYCZNY 
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ALBO 


ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA PRZEJĘLI KONTROLĘ – art. 222d ust. 4 pkt 6 
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 


funduszami inwestycyjnymi 


 


Nie dotyczy. 


W okresie sprawozdawczym nie przejął kontroli nad spółkami nienotowanymi na rynku regulowanym. 


 


 







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) 


Fundusz, w okresie sprawozdawczym nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 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 ust. 18 Rozporządzenia 2015/2365. 
 
 







DOTYCZY 2021 ROKU 
INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH  


BPS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 
sporządzona na podstawie art. 222d ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.  


o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 
 


1. Liczba pracowników BPS TFI S.A.: 37 osób. 
2. Całkowita kwota wynagrodzeń wypłacona przez BPS TFI S.A.: 4 673 546,87 zł, w tym całkowita 


kwota wynagrodzeń wypłaconych: członkom Zarządu BPS TFI S.A., osobom podejmującym decyzje 
inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego funduszu, osobom sprawującym funkcje z zakresu 
zarządzania ryzykiem, osobom wykonującym czynności nadzoru zgodności działalności Towarzystwa 
z prawem: 2 192 811,11 zł. 


3. Kwota wynagrodzenia dodatkowego wypłaconego ze środków alternatywnego funduszu 
inwestycyjnego: 135 627,24 zł. 


 


 









