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I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU 



 



Nazwa Subfunduszu 



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



Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 



- BPS 2025 utworzony 04 czerwca 2019,  



- BPS 2030 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2035 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2040 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2045 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2050 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2055 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2060 utworzony 04 czerwca 2019. 



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



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



- nadania Funduszowi Statutu przez Towarzystwo; 



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



- wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 



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



 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 



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



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



 



Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego 



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



 



Cel inwestycyjny Subfunduszu 



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



2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 



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



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



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



1. Instrumenty Rynku Pieniężnego,  



2. dłużne papiery wartościowe,  



3. listy zastawne,  



4. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne  



5. depozyty w bankach krajowych i zagranicznych,  



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



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



 



Ograniczenia inwestycyjne 



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



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



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



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



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



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



2. Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 



1)    nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 



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



- depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach 
kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te 
instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach; 



2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym 
nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają 
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ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w 
swoich operacjach. 



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



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



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



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



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



4. Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu oraz udziału 
poszczególnych kategorii lokat uwzględnia się faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem 
funduszy i instytucji wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub 
tytuły uczestnictwa inwestowane są w aktywa funduszu zdefiniowanej daty, na podstawie ostatnio 
dostępnych funduszowi zdefiniowanej daty danych, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu 
Instrumentów Pochodnych. 



 



Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania 
finansowego 



1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień  30 czerwca 2020 roku, za okres 
od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, przy założeniu kontynuowania działalności 
Funduszu oraz Subfunduszu w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności Funduszu oraz Subfunduszu. 



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



TABELA GŁÓWNA 



 
  30-06-2020 31-12-2019 



TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Akcje 3 3 37,50% 0 0 0,00% 
Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Prawa do akcji 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Prawa poboru 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Kwity depozytowe 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Listy zastawne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Instrumenty pochodne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 



0 0 0,00% 0 0 0,00% 



Wierzytelności 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Weksle 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Depozyty 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Waluty 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Nieruchomości 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Statki morskie 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Inne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Suma: 3 3 37,50% 0 0 0,00% 



 
 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby poszczególnych składników lokat oraz wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych. 
 
Niniejsze zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego 
sprawozdania finansowego. 
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



 



TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY     94   3 3 37,50% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



16 POLSKA 1 1 12,50% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



50 POLSKA 1 1 12,50% 



POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 
(PLPZU0000011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



28 POLSKA 1 1 12,50% 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY     -   - - - 
NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU     -   - - - 
Suma:     94   3 3 37,50% 
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TABELE DODATKOWE 



Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 
Nie dotyczy 
 
Instrumenty rynku pieniężnego 
Nie dotyczy 
 
Papiery wartościowe emitowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest 
rzeczpospolita polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 
Nie dotyczy 
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III. BILANS 



BILANS 30-06-2020 31-12-2019 
I. Aktywa 8 0 



1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 0 
2) Należności 0 0 
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 
6) Nieruchomości 0 0 
7) Pozostałe aktywa 0 0 



II. Zobowiązania 1 0 
III. Aktywa netto (I - II) 7 0 
IV. Kapitał funduszu/subfunduszu 7 0 



1) Kapitał wpłacony 7 0 
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 



V. Dochody zatrzymane 0 0 
1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 0 0 
2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0 0 
VII. Kapitał funduszu/subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-
VI) 



7 0 



      
Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 68,397 0,000 



Kategoria A 68,397 0,000 
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 105,18 0,00 



Kategoria A 105,18 0,00 



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



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 2020-01-01  
do 2020-06-30 



od 2019-06-04  
do 2019-12-31 



od 2019-06-04  
do 2019-06-30 



I. Przychody z lokat 0 0 0 
Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 
Przychody odsetkowe 0 0 0 
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 
Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 



II. Koszty funduszu/subfunduszu 0 0 0 
Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0 0 0 
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 
Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0 0 0 
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 
Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu 0 0 0 
Usługi prawne 0 0 0 
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 
Koszty odsetkowe 0 0 0 
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 
Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 



III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 
IV. Koszty funduszu/subfunduszu netto (II-III) 0 0 0 
V. Przychody z lokat netto (I-IV) 0 0 0 
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0 0 0 



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 
- z tytułu różnic kursowych 0 0 0 



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



0 0 0 



- z tytułu różnic kursowych 0 0 0 
VII. Wynik z operacji (V+-VI) 0 0 0 
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa       



Kategoria A 0,00 0,00 0,00 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na 
jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz 
informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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V. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-01-01 do 2020-06-30 od 2019-06-04 do 2019-12-31 
I. Zmiana wartości aktywów netto 7 0 
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0 0 
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy 0 0 



a) przychody z lokat netto 0 0 
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0 0 



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 0 0 
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu/subfunduszu (razem): 0 0 



a) z przychodów z lokat netto 0 0 
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 
c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 



5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) 7 0 
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) 7 0 
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) 0 0 



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 7 0 
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 7 0 
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym (*) 3 0 
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 68,397 0,000 
1. Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym 68,397 0,000 



Kategoria A     
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 68,397 0,000 
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,000 0,000 
Saldo zmian 68,397 0,000 



2. Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu/subfunduszu 68,397 0,000 
Kategoria A     



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 68,397 0,000 
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,000 0,000 
Saldo zmian 68,397 0,000 



3.Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0  0  
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa     
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 



    



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



    



Kategoria A 105,18 0,00 
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 
sprawozdawczym (**) 



    



Kategoria A 0,00% 0,00% 
4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i 
data wyceny 



        



Kategoria A 100,00 



2020/01/14, 
2020/01/15, 
2020/01/16, 
2020/01/17, 
2020/01/20, 
2020/01/21, 
2020/01/22, 
2020/01/23, 
2020/01/24, 
2020/01/27, 
2020/01/28, 
2020/01/29, 
2020/01/30, 
2020/01/31, 
2020/02/03, 
2020/02/04, 
2020/02/05, 
2020/02/06, 
2020/02/07 



0,00 0,00 



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



        



Kategoria A 106,60 31-03-2020 0,00 0,00 
6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie 
sprawozdawczym 



        



Kategoria A 105,18 30-06-2020 0,00 0,00 
IV. Procentowy udział kosztów funduszu/subfunduszu w średniej wartości aktywów 
netto, w tym: 



- - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0,00% 0,00% 
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00% 0,00% 
Opłaty dla depozytariusza 0,00% 0,00% 
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0,00% 0,00% 
Usługi w zakresie rachunkowości 0,00% 0,00% 
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu 0,00% 0,00% 



Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
Niniejsze zestawienie zmian należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 
dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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VI. NOTY OBJAŚNIAJĄCE 



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



 



Nota nr 1 Polityka rachunkowości Subfunduszu 



Opis przyjętych zasad rachunkowości: 



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



20. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza 
się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentuje 
odpowiednio jako składnik lokat notowanych lub nienotowanych na aktywnym rynku. Przychody odsetkowe 
od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej oraz prezentuje 
odpowiednio w pozycji należności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu. 



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



22. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz rozlicza się w czasie 
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



Stosowane najważniejsze zasady wyceny  



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



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



3. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej 
wartości godziwej, z zastrzeżeniem następujących zasad: 



3.1. wartością godziwą składników lokat notowanych na rynku aktywnym jest ostatni dostępny na moment 
wyceny kurs z aktywnego rynku. 



3.2. wartość dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na rynku aktywnym wyznacza się 
w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



3.3. wartość godziwa pozostałych składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku może zostać 
oszacowana przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile jest 
możliwe rzetelne oszacowanie przez jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem 
lub poprzez zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat o ile wprowadzone do tego 
modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku lub poprzez oszacowanie wartości składnika 
lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji lub poprzez oszacowanie na podstawie 
publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie papieru wartościowego, w 
szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 



4. W przypadku papierów wartościowych notowanych na więcej niż jednym rynku aktywnym, wartością godziwą 
jest kurs ustalony na rynku głównym. Subfundusz dokonuje wyboru rynków głównych na koniec każdego 
miesiąca kalendarzowego. 



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



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



7. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia 
zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych przy zobowiązaniu się 
Subfunduszu do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty 
różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



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



Wartości szacunkowe 



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



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



Istotne szacunki zastosowane przy sporządzeniu  sprawozdania finansowego Subfunduszu dotyczą kryterium 
wyboru rynku w przypadku braku lub znacząco niskiego wolumenu obrotów na aktywnym rynku, jak również– dla 
papierów wartościowych o charakterze dłużnym wycenianych metodą zamortyzowanego kosztu , dotyczą oceny 
czy zaistniały przesłanki świadczące o utracie wartości składników lokat. 



Dzień wyceny 



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



Stosowane w okresie sprawozdawczym zasady rachunkowości  



Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2019 poz. 351– tekst jednolity z późniejszymi zmianami) 
oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1859). 



Metoda stosowana przy obliczaniu całkowitej ekspozycji 



Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie sposobu, trybu 
oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2017 roku poz. 
1444), Zarząd Towarzystwa przyjął do stosowania Politykę zarządzania ryzykiem uchwałą z dnia 11 września 
2014 r. Zgodnie z Polityką zarządzania ryzykiem Towarzystwo dokonało wyboru metody obliczania całkowitej 
ekspozycji Funduszu i stosowało metodę zaangażowania. Ta zasada obowiązywała do dnia 3 czerwca 2016 r., 
kiedy Zarząd Towarzystwa przyjął do stosowania zmienioną Politykę zarządzania ryzykiem. Zmiana Polityki 
zarządzania ryzykiem wynikała ze zmian w Ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020, poz. 95, z późniejszymi zmianami, 
„Ustawa”) oraz z wejścia w życie Rozporządzenia KE 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków 
dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru 
(„Rozporządzenie”). Zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem Towarzystwo ma obowiązek dokonywać obliczeń 
dźwigni finansowej Funduszu metodą brutto oraz metodą zaangażowania. 



Wprowadzone zmiany stosowanych zasad rachunkowości: 



W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości. 
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Nota nr 2 Należności Subfunduszu 
 
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 30-06-2020 31-12-2019 
Należności 0 0 



Z tytułu zbytych lokat 0 0 
Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 
Z tytułu dywidend 0 0 
Z tytułu odsetek 0 0 
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 0 
Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek 0 0 
Pozostałe 0 0 



 
Nota nr 3 Zobowiązania Subfunduszu 



NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 30-06-2020 31-12-2019 
Zobowiązania 1 0 



Z tytułu nabytych aktywów 0 0 
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu/subfunduszu do odkupu 0 0 
Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 1 0 
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu/subfunduszu 0 0 
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu/subfunduszu 0 0 
Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 
Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 0 
Z tytułu rezerw 0 0 
Pozostałe składniki zobowiązań 0 0 



 
Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 



  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH 



Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 
I. Banki / waluty 0 5 0 0 



MBANK S.A. 0 5 0 0 
PLN 5 5 0 0 



 
  od 2020-01-01 do 2020-06-30 od 2019-06-04 do 2019-12-31 



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



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



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



0 3 0 - 



PLN 3 3 0 0 
 
*) Średni poziom środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym liczony jest na podstawie średniej arytmetycznej stanu na początku i na końcu 
okresu sprawozdawczego. 



 



Nota 4 III. Ekwiwalenty środków pieniężnych 
Nie dotyczy 
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Nota nr 5 Ryzyka 
 



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0 
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0 
Suma: 0 0 



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



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (**) 0 0 
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (**) 0 0 
Zobowiązania (***) 0 0 
Suma: 0 0 



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



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



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



5 0 



Środki na rachunkach bankowych 5 0 
Należności 0 0 



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



5 0 



MBANK S.A. 5 0 
Środki na rachunkach bankowych 5 0 



  



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



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



  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



- - 
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Nota nr 6 Instrumenty pochodne 
Nie dotyczy 
 
Nota nr 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 
Nie dotyczy 
 
Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 
Nie dotyczy 



 
Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe 



  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 
I. Aktywa 0 8 0 0 
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 5 0 0 



PLN 5 5 0 0 
2) Należności 0 0 0 0 
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 3 0 0 



PLN 3 3 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 
6) Nieruchomości 0 0 0 0 
7) Pozostałe aktywa 0 0 0 0 
II. Zobowiązania 0 1 0 0 



PLN 1 1 0 0 



 
Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja 
 



  od 2020-01-01 do 2020-06-30 od 2019-06-04 do 2019-12-31 od 2019-06-04 do 2019-06-30 
NOTA-10 I. 
ZREALIZOWANY I 
NIEZREALIZOWANY 
ZYSK (STRATA) Z 
TYTUŁU LOKAT 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Składniki lokat 
notowane na 
aktywnym rynku 



0 0 0 0 0 0 



Składniki lokat 
nienotowane na 
aktywnym rynku 



0 0 0 0 0 0 



Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 0 0 0 
Suma: 0 0 0 0 0 0 



 



Nota 10 II. Wypłacone dochody Subfunduszu 
Nie dotyczy 
 
Nota 10 III. Wypłacone przychody ze zbycia lokat Subfunduszu 
Nie dotyczy 
 
Nota nr 11 Koszty Subfunduszu 
Nie dotyczy 



Nota 11 I.  Koszty pokrywane przez Towarzystwo 
Nie dotyczy 



Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa 



NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 31-12-2019 
I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe 0 
II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy 
ostatnie lata obrotowe 



  



Kategoria A 0,00 
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VII. INFORMACJA DODATKOWA 



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



sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 



Nie dotyczy. 
 
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych 



w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 



Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dacie bilansu wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym. 
 



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



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



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



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



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



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



Nie wystąpiły przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia 
dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 



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



Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz. 
 



5. Informacja o kontynuacji działalności przez Subfundusz 



Na dzień podpisania jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu nie występuje niepewność co 
do możliwości kontynuowania działalności. W związku z tym jednostkowe sprawozdanie finansowe nie 
zawiera związanych z tą kwestią korekt. 



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



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



Istotnym zdarzeniem mającym miejsce w pierwszym półroczu br. był wybuch pandemii covid-19. 
Potencjalne zagrożenia dla gospodarki światowej zostały w dużej mierze zażegnane dzięki szeroko 
zakrojonej akcji największych banków centralnych na świecie, które wsparły płynność w sektorze 
finansowym, a także dzięki różnym formom wsparcia gospodarek przez narodowe rządy poszczególnych 
krajów. 
Reakcją rynków finansowych na podjęte działania było silne odbicie notowań akcji i obligacji na całym 
świecie. W wielu krajach obligacje osiągają rekordowo niskie rentowności. Stopy procentowe oscylują na 
świecie wokół zera. Akcje, zwłaszcza spółek technologicznych notują rekordy cenowe, pobijając wyceny 
sprzed pandemii. 
Pandemia wywarła duży wpływ na wszystkie gospodarki świata. Drugi kwartał przyniósł recesję na świecie. 
W niektórych krajach nastąpiły około 20% spadki PKB. Oczekiwania rynku wskazują, że w drugim półroczu 
gospodarka światowa odbije, chociaż nadal pozostaje ryzyko pojawienia się silnej fali wtórnej pandemii. W 
przypadku bardziej znaczącego niż zakładane pogorszenia sytuacji gospodarczej i rynkowej, istnieje ryzyko 
negatywnego wpływu takiej sytuacji na wyniki emitentów papierów wartościowych znajdujących się w 
portfelach Subfunduszy, co może przełożyć się negatywnie na ich wyniki finansowe, wycenę, a także na 
zdolność podmiotów do regulowania zobowiązań. Skutki rynkowe wystąpienia pandemii mogą obejmować 
także niższą płynność na rynku oraz potencjalne trudności z upłynnianiem aktywów Subfunduszy bez 
istotnego wpływu na cenę. Opisane okoliczności, w scenariuszu negatywnym, mogą skutkować obniżeniem 
wyceny aktywów Subfunduszy i osiąganej przez nich stopy zwrotu, a także przejściowym zakłóceniem 
płynności bieżącej Subfunduszy. Towarzystwo w ramach zarządzania portfelami inwestycyjnym 
Subfunduszy oraz ryzykiem z nim związanym na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z pandemią i 
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jej wpływ na sytuację makroekonomiczną, sytuację gospodarczą, sytuację poszczególnych emitentów czy 
sytuację rynkową. Towarzystwo podejmuje w sposób ciągły niezbędne działania aby portfele inwestycyjne 
Subfunduszy odzwierciedlały przyjęte strategie inwestycyjne. 
 
Na dzień 30.06.2020 r. Subfundusz naruszał limity inwestycyjne, co zostało opisane w pkt. 1 pozostałych 
informacji wymaganych przepisami prawa. 
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Pozostałe informacje wymagane przepisami prawa 



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



zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.) 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia okresowo informacje o: 
a) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich 



niepłynnością, 
b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, 
c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot nim 



zarządzający 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia regularnie informacje o: 
a) zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany w ich imieniu, 



oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 
porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI, 



b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Informacje ujawniane okresowo: 



Informacje o udziale procentowym aktywów AFI, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w 
związku z ich niepłynnością: 
Subfundusz BPS 2045 nie posiada aktywów będących przedmiotem specjalnych ustaleń związanych z ich 
niepłynnością. 



Informacje o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością 
Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością zapewniają spójność profilu zarządzania 
płynnością z polityką umarzania tytułów uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie było dokonywanych 
zmian w regulacjach zarządzania płynnością. 



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



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie 



W Towarzystwie funkcjonuje wdrożony system zarządzania ryzykiem, w ramach którego wyodrębniono 
jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem. Za opracowanie systemu zarządzania ryzykiem, jego 
wdrożenie oraz właściwe funkcjonowanie odpowiada Zarząd Towarzystwa. System zarządzania ryzykiem 
został wdrożony z uwzględnieniem skali i zakresu działalności Towarzystwa.  



W zależności od profilu i strategii inwestycyjnej subfunduszu, Towarzystwo identyfikuje określone ryzyka 
związane z bieżącym zarządzaniem, w tym przede wszystkim: 
- ryzyko rynkowe 
- ryzyko kredytowe i kontrahenta 
- ryzyko płynności 
- ryzyko operacyjne 



Zarządzanie ryzykiem odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, statutu funduszu, 
procedur i regulaminów wewnętrznych oraz przyjętego w Towarzystwie systemu limitów wewnętrznych. 
System limitów wewnętrznych określa limity na poszczególne rodzaje ryzyka związane z subfunduszem z 
uwzględnieniem polityki i strategii inwestycyjnej. Limity wewnętrzne określane są dodatkowo do ograniczeń 
przewidzianych w przepisach prawa oraz statutu subfunduszu. System limitów wewnętrznych przyjmowany 
jest przez uprawniony do tego Komitet Inwestycyjny. 



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie podlega corocznej ocenie biegłego rewidenta.  
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Aktualny profil ryzyka Subfunduszu:  



Subfundusz BPS 2045 
SRRI 4 



SRRI –Syntetyczny wskaźnik ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa Funduszu 
na podstawie danych historycznych. Wskaźnik określany jest w 7 stopniowej skali, gdzie poziom ryzyka 
związany z Funduszem wzrasta wraz z wartością wskaźnika od 1 do 7.  



Ryzyka istotne dla subfunduszu nie objęte wskaźnikiem SRRI: 
 ryzyko kredytowe 
 ryzyko płynności 
 ryzyko kontrahenta 
 ryzyko operacyjne 
 ryzyko związane z przechowywaniem aktywów 
 ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej 
 ryzyko wyceny 
 ryzyko koncentracji 



Aktualna informacja o rodzaju ryzyka, które jest istotne dla subfunduszu oraz jego definicje zawarte są  
w dokumencie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. 



W ramach przyjętych limitów wewnętrznych dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 
oraz na podstawie obowiązujących przepisów ustawy i Statutu, Subfundusz posiada określone limity na 
ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe i koncentracji, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne oraz ryzyko 
kontrahenta. 



Na dzień 30.06.2020 r. Subfundusz naruszał następujące limity inwestycyjne:  



Ryzyko koncentracji/kredytowe 



Lp. Źródło limitu Opis limitu Lokata 
Wartość 



limitu 



Wartość 
na dzień 



bilansowy 



1 Wewnętrzny 



Papiery wartościowe lub 
Instrumenty Rynku Pieniężnego 



wyemitowane przez jeden 
podmiot. 



Akcje Giełda 
Papierów 



Wartościowych 
S.A. 



<=4,5% 
WAN 



9,55% 



2 Wewnętrzny 



Papiery wartościowe lub 
Instrumenty Rynku Pieniężnego 



wyemitowane przez jeden 
podmiot. 



Akcje 
Powszechna 



Kasa 
Oszczędności 



Bank Polski S.A. 



<=4,5% 
WAN 



16,36% 
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3 Statut 



W okresie 5 lat 
poprzedzających datę, o której 
mowa w pkt. 2), udział Części 



Udziałowej nie może być 
mniejszy niż 40% oraz nie 
może być większy niż 70% 



wartości Aktywów 
Subfunduszu, a udział Części 
Dłużnej nie może być mniejszy 



niż 30% oraz nie może być 
większy niż 60% wartości 



Aktywów Subfunduszu 



nd. 



Część 
Udziałowa: 



<40%, 
70%> WA, 



Część 
Dłużna: 
<30%, 



60%> WA 



Część 
Udziałowa: 



37,48%, 
Część 



Dłużna: 
62,49%  



Opis okoliczności wystąpienia naruszeń przyjętych dla Subfunduszu limitów 



Naruszenie ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w powyższej tabeli wynika z początkowego etapu 
konstruowania portfela oraz niskiego poziomu aktywów utrudniającego możliwość efektywnej dywersyfikacji 
portfela inwestycyjnego z zachowaniem interesu uczestników Subfunduszu. 



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



Towarzystwo prognozuje, że wraz ze wzrostem aktywów Subfunduszu na skutek kolejnych wpłat 
uczestników  zwiększą się realne możliwości (z uwzględnieniem relacji kosztów transakcyjnych do wartości 
pozycji w transakcji)  dywersyfikacji a w konsekwencji nastąpi dostosowanie przekroczeń limitów 
inwestycyjnych. 



Towarzystwo nie posiada informacji o zdarzeniach, które w sposób prawdopodobny mogą wpłynąć na 
przekroczenie określonych dla Subfunduszu limitów ryzyka.   



Informacje ujawniane regularnie: 



Informacje o zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany 
w ich imieniu, oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na 
podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W ramach obowiązującego systemu limitów wewnętrznych przyjęto następujący limit dźwigni finansowej AFI 
wyliczonej z wykorzystywaniem metody zaangażowania: 



Subfundusz BPS 2045 
Limit dźwigni 
finansowej 
(%WAN) 



130 



W okresie sprawozdawczym poziom limitu nie uległ zmianie. 



Prawo do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia 
dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W okresie bilansowym nie wystąpiły zmiany w zakresie prawa do ponownego wykorzystania zabezpieczeń 
lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI. Subfundusz w 
okresie bilansowym nie wykorzystywał ponownie zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 
porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI.  
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Informacje o łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



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



 
Dźwignia finansowa AFI (% WAN) 



 



Limit  Na dzień 
30.06.2020 r. 



Minimalna  
w okresie 



sprawozdawczym 



Przeciętna  
w okresie 



sprawozdawczym 



Maksymalna  
w okresie 



sprawozdawczym 



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



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



(UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z 
użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 
648/2012 (dalej: „Rozporządzenie 2015/2365”) 



Subfundusz, w okresie sprawozdawczym, nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 11 Rozporządzenia 2015/2365, tj.: 
1) udzielania pożyczek papierów wartościowych lub towarów lub zaciągania pożyczek papierów 
wartościowych lub towarów, 
2) transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż (buy-sell back) lub transakcji zwrotnych sprzedaż-kupno (sell-buy 
back), 
3) transakcji odkupu, 
4) transakcji z obowiązkiem uzupełnienia  zabezpieczenia kredytowego, 
oraz swapów przychodu całkowitego w rozumieniu art. 3 ust. 18 Rozporządzenia 2015/2365. 
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Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: 
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Warszawa, dnia 31 sierpnia 2020 roku. 
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Raport  
z przeglądu półrocznego  
sprawozdania finansowego 



 



Dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 



Wprowadzenie 



Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego sprawozdania finansowego BPS Emerytura PPK SFIO 



Subfundusz BPS 2045  (Subfundusz) wydzielonego w ramach BPS Emerytura Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego PPK  (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, na które składają się 



zestawienie lokat i bilans sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku, rachunek wyniku z operacji, 



zestawienie zmian w aktywach netto, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz noty 



objaśniające i informacja dodatkowa. 



Za sporządzenie i rzetelną prezentację tego półrocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 



29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku poz. 351, z późniejszymi zmianami) 



(ustawa o rachunkowości), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi 



przepisami prawa, odpowiedzialny jest Zarząd BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 



(Towarzystwo). Zgodnie z ustawą o rachunkowości Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby 



sprawozdanie finansowe Subfunduszu spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.  



Jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat tego półrocznego sprawozdania finansowego na 



podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu. 



Zakres przeglądu 



Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu Międzynarodowego 



Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd  śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez 



niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych 



Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku. Przegląd śródrocznych informacji finansowych polega na kierowaniu 



zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, oraz przeprowadzaniu 



procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Przegląd ma znacząco węższy zakres niż badanie 



przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów 



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



(z późniejszymi zmianami) i w konsekwencji nie umożliwia nam uzyskania pewności, że wszystkie istotne 



kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy 



opinii z badania. 
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Wniosek  



Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nie zwróciło naszej uwagi nic, co 



kazałoby nam sądzić, że załączone półroczne sprawozdanie finansowe nie przekazuje rzetelnego i jasnego 



obrazu sytuacji finansowej Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz jego wyniku finansowego za 



okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej 



podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.  



Objaśnienia 



Zwracamy uwagę na fakt, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu za okres od dnia rejestracji  



w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych tj. od 4 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku nie zostało zbadane 



przez biegłego rewidenta oraz nie zostało złożone we właściwym rejestrze. Dane finansowe za okres od  



4 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały zamieszczone jako 



okres porównawczy w półrocznym sprawozdaniu finansowym. Nasz wniosek nie zawiera modyfikacji odnośnie 



tej sprawy.  



 



Zwracamy uwagę na notę nr 6 informacji dodatkowych do półrocznego sprawozdania finansowego, w której 



Zarząd Towarzystwa ujawnił utrzymujące się na dzień 30 czerwca 2020 roku przypadki naruszenia przez 



Subfundusz limitów inwestycyjnych określonych w odrębnych przepisach. Nasz wniosek nie zawiera 



modyfikacji odnośnie tej sprawy. 
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I. WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU 


 


Nazwa Funduszu 


BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej jako „Fundusz”). 


Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 


- BPS 2025 utworzony 04 czerwca 2019,  


- BPS 2030 utworzony 04 czerwca 2019, 


- BPS 2035 utworzony 04 czerwca 2019, 


- BPS 2040 utworzony 04 czerwca 2019, 


- BPS 2045 utworzony 04 czerwca 2019, 


- BPS 2050 utworzony 04 czerwca 2019, 


- BPS 2055 utworzony 04 czerwca 2019, 


- BPS 2060 utworzony 04 czerwca 2019. 


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


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


- nadania Funduszowi Statutu przez Towarzystwo; 


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


- wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 


Fundusz i Subfundusze zostały utworzone na czas nieokreślony. Subfundusze mają jedną kategorię jednostek 
uczestnictwa. 


 


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 


Fundusz jest zarządzany przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej „Towarzystwem”) 
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 81. Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000303993. 


 


Przegląd połączonego sprawozdania finansowego 


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


 


Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia połączonego sprawozdania 
finansowego 


1. Połączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień  30 czerwca 2020 roku, za okres 
od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, przy założeniu kontynuowania działalności 
Funduszu oraz Subfunduszy w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności Funduszu oraz Subfunduszy. 


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


TABELA GŁÓWNA 
 


  30-06-2020 31-12-2019 


SKŁADNIKI LOKAT 


Wartość 
według ceny 


nabycia w 
tys. 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 
w tys. 


Wartość 
według 
wyceny 
na dzień 


bilansowy 
w tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Akcje 21 21 24,71% - - - 
Warranty subskrypcyjne - - - - - - 
Prawa do akcji - - - - - - 
Prawa poboru - - - - - - 
Kwity depozytowe - - - - - - 
Listy zastawne - - - - - - 
Dłużne papiery wartościowe - - - - - - 
Instrumenty pochodne - - - - - - 
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - - - - - - 
Jednostki uczestnictwa - - - - - - 
Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 


- - - - - - 


Wierzytelności - - - - - - 
Weksle - - - - - - 
Depozyty - - - - - - 
Waluty - - - - - - 
Nieruchomości - - - - - - 
Statki morskie - - - - - - 
Inne - - - - - - 
Suma: 21 21 24,71% - - - 


 
Niniejsze połączone zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz załączonymi 
jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy, które stanowią integralną część połączonego 
sprawozdania finansowego. 
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 BILANS 
POŁĄCZONY BILANS 30-06-2020 31-12-2019 


I. Aktywa 85 - 
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 64 - 
2) Należności - - 
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu - - 
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 21 - 
- dłużne papiery wartościowe - - 
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: - - 
- dłużne papiery wartościowe - - 
6) Nieruchomości - - 
7) Pozostałe aktywa - - 


II. Zobowiązania 5 - 
1) Zobowiązania własne subfunduszy 5 - 
2) Zobowiązania proporcjonalne funduszu/subfunduszu - - 


III. Aktywa netto (I - II) 80 - 
IV. Kapitał funduszu/subfunduszu 80 - 


1) Kapitał wpłacony 80 - 
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) - - 


V. Dochody zatrzymane - - 
1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto - - 
2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat - - 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia - - 
VII. Kapitał funduszu/subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 80 - 


 
Niniejszy połączony bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz załączonymi jednostkowymi 
sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy, które stanowią integralną część połączonego sprawozdania 
finansowego. 
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III. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 


POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
01-01-2020 - 30-


06-2020 
04-06-2019 - 31-


12-2019 
04-06-2019 - 30-


06-2019 
I. Przychody z lokat - - - 


Dywidendy i inne udziały w zyskach - - - 
Przychody odsetkowe - - - 
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - - 
Dodatnie saldo różnic kursowych - - - 
Pozostałe - - - 


II. Koszty funduszu/subfunduszu - - - 
Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - - 
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - - 
Opłaty dla depozytariusza - - - 
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów - - - 
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - - 
Usługi w zakresie rachunkowości - - - 
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu - - - 
Usługi prawne - - - 
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - - 
Koszty odsetkowe - - - 
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - - 
Ujemne saldo różnic kursowych - - - 
Pozostałe - - - 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo - - - 
IV. Koszty funduszu/subfunduszu netto (II-III) - - - 
V. Przychody z lokat netto (I-IV) - - - 
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) - - - 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: - - - 
- z tytułu różnic kursowych - - - 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: - - - 
- z tytułu różnic kursowych - - - 


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


 
Niniejszy połączony rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz załączonymi 
jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy, które stanowią integralną część połączonego 
sprawozdania finansowego. 
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IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 


POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 01-01-2020 - 30-06-2020 04-06-2019 - 31-12-2019 
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 


- - 


2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy - - 
a) przychody z lokat netto - - 
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat - - 
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat - - 


3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji - - 
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu/subfunduszu (razem): - - 


a) z przychodów z lokat netto - - 
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - 
c) z przychodów ze zbycia lokat - - 


5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) 80 - 
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) 80 - 
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) - - 


6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 80 - 
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 80 - 
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym (*) 35 - 


 


Niniejsze połączone zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz 
załączonymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy, które stanowią integralną część 
połączonego sprawozdania finansowego.  
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I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU 



 



Nazwa Subfunduszu 



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



Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 



- BPS 2025 utworzony 04 czerwca 2019,  



- BPS 2030 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2035 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2040 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2045 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2050 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2055 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2060 utworzony 04 czerwca 2019. 



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



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



- nadania Funduszowi Statutu przez Towarzystwo; 



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



- wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 



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



 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 



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



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



 



Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego 



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



 



Cel inwestycyjny Subfunduszu 



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



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



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



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



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



5. Instrumenty Rynku Pieniężnego,  



6. dłużne papiery wartościowe,  



7. listy zastawne,  



8. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne  



9. depozyty w bankach krajowych i zagranicznych,  



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



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



 



Ograniczenia inwestycyjne 



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



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



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



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



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



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



2. Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 



1)    nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 



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



- depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach 
kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te 
instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach; 



2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym 
nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają 
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ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w 
swoich operacjach. 



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



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



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



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



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



4. Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu oraz udziału 
poszczególnych kategorii lokat uwzględnia się faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem 
funduszy i instytucji wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub 
tytuły uczestnictwa inwestowane są w aktywa funduszu zdefiniowanej daty, na podstawie ostatnio 
dostępnych funduszowi zdefiniowanej daty danych, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu 
Instrumentów Pochodnych. 



 



Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania 
finansowego 



1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień  30 czerwca 2020 roku, za okres 
od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, przy założeniu kontynuowania działalności 
Funduszu oraz Subfunduszu w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności Funduszu oraz Subfunduszu. 



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



TABELA GŁÓWNA 
  30-06-2020 31-12-2019 



TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 



Wartość według 
ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział 
w aktywach ogółem 



Wartość według 
ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział 
w aktywach ogółem 



Akcje 6 6 30,00% - - - 
Warranty subskrypcyjne - - - - - - 
Prawa do akcji - - - - - - 
Prawa poboru - - - - - - 
Kwity depozytowe - - - - - - 
Listy zastawne - - - - - - 
Dłużne papiery wartościowe - - - - - - 
Instrumenty pochodne - - - - - - 
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - - - - - - 
Jednostki uczestnictwa - - - - - - 
Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą 



- - - - - - 



Wierzytelności - - - - - - 
Weksle - - - - - - 
Depozyty - - - - - - 
Waluty - - - - - - 
Nieruchomości - - - - - - 
Statki morskie - - - - - - 
Inne - - - - - - 
Suma: 6 6 30,00% - - - 



 
 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby poszczególnych składników lokat oraz wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych. 
 
Niniejsze zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego 
sprawozdania finansowego. 
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



 



TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY     208   6 6 30,00% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



37 POLSKA 2 1 5,00% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



114 POLSKA 3 3 15,00% 



POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 
(PLPZU0000011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



57 POLSKA 1 2 10,00% 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY     -   - - - 
NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU     -   - - - 
Suma:     208   6 6 30,00% 
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TABELE DODATKOWE 



Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 
Nie dotyczy 
 
Instrumenty rynku pieniężnego 
Nie dotyczy 
 
Papiery wartościowe emitowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest 
rzeczpospolita polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 
Nie dotyczy 
 











 
 
 



 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO, BPS 2040 



 
8 



 



 



III. BILANS 



BILANS 30-06-2020 31-12-2019 
I. Aktywa 20 0 



1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 0 
2) Należności 0 0 
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 6 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 
6) Nieruchomości 0 0 
7) Pozostałe aktywa 0 0 



II. Zobowiązania 1 0 
III. Aktywa netto (I - II) 19 0 
IV. Kapitał funduszu/subfunduszu 19 0 



1) Kapitał wpłacony 19 0 
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 



V. Dochody zatrzymane 0 0 
1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 0 0 
2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0 0 
VII. Kapitał funduszu/subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 19 0 
      
Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 178,9371 - 



Kategoria A 178,9371 - 
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 104,36 - 



Kategoria A 104,36 - 



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



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 2020-01-01  
do 2020-06-30 



od 2019-06-04  
do 2019-12-31 



od 2019-06-04  
do 2019-06-30 



I. Przychody z lokat 0 0 0 
Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 
Przychody odsetkowe 0 0 0 
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 
Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 



II. Koszty funduszu/subfunduszu 0 0 0 
Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0 0 0 
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 
Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0 0 0 
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 
Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu 0 0 0 
Usługi prawne 0 0 0 
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 
Koszty odsetkowe 0 0 0 
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 
Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 



III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 
IV. Koszty funduszu/subfunduszu netto (II-III) 0 0 0 
V. Przychody z lokat netto (I-IV) 0 0 0 
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0 0 0 



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 
- z tytułu różnic kursowych 0 0 0 



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



0 0 0 



- z tytułu różnic kursowych 0 0 0 
VII. Wynik z operacji (V+-VI) 0 0 0 
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa       



Kategoria A - - - 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na 
jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz 
informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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V. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-01-01 do 2020-06-30 od 2019-06-04 do 2019-12-31 
I. Zmiana wartości aktywów netto 19 0 
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 



0 0 



2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy 0 0 
a) przychody z lokat netto 0 0 
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0 0 



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 0 0 
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu/subfunduszu (razem): 0 0 



a) z przychodów z lokat netto 0 0 
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 
c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 



5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) 19 0 
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) 19 0 
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) 0 0 



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 19 0 
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 19 0 
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym (*) 8 0 
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 0,0000 0,000 
1. Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym 0,0000 0,000 



Kategoria A 0,0000   
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 178,9371 0,000 
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,0002 0,000 
Saldo zmian 178,9371 0,000 



2. Zmiana liczby jednostek od początku działalności 
funduszu/subfunduszu 



0,0000 0,000 



Kategoria A     
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 178,9371 0,000 
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,0002 0,000 
Saldo zmian 178,9371 0,000 



3.Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0 0  
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa     
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec 
poprzedniego okresu sprawozdawczego 



    



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



    



Kategoria A 104,36 0,00 
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę 
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym (**) 



    



Kategoria A 0,00% 0,00% 
4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w 
okresie sprawozdawczym i data wyceny 



        



Kategoria A 100,00 



2020/01/14, 
2020/01/15, 
2020/01/16, 
2020/01/17, 
2020/01/20, 
2020/01/21, 
2020/01/22, 
2020/01/23, 
2020/01/24, 
2020/01/27, 
2020/01/28, 
2020/01/29 



0,00 0,00 



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



        



Kategoria A 105,54 31-03-2020 0,00 0,00 
6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej 
wyceny w okresie sprawozdawczym 



        



Kategoria A 104,36 30-06-2020 0,00 0,00 
IV. Procentowy udział kosztów funduszu/subfunduszu w średniej 
wartości aktywów netto, w tym: 



- - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa - 0,00% 
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - 0,00% 
Opłaty dla depozytariusza - 0,00% 
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów - 0,00% 
Usługi w zakresie rachunkowości - 0,00% 
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu - 0,00% 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejsze zestawienie zmian należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 
dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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VI. NOTY OBJAŚNIAJĄCE 



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



 



Nota nr 1 Polityka rachunkowości Subfunduszu 



Opis przyjętych zasad rachunkowości: 



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



20. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza 
się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentuje 
odpowiednio jako składnik lokat notowanych lub nienotowanych na aktywnym rynku. Przychody odsetkowe 
od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej oraz prezentuje 
odpowiednio w pozycji należności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu. 



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



22. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz rozlicza się w czasie 
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



Stosowane najważniejsze zasady wyceny  



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



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



3. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej 
wartości godziwej, z zastrzeżeniem następujących zasad: 



3.1. wartością godziwą składników lokat notowanych na rynku aktywnym jest ostatni dostępny na moment 
wyceny kurs z aktywnego rynku. 



3.2. wartość dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na rynku aktywnym wyznacza się 
w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



3.3. wartość godziwa pozostałych składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku może zostać 
oszacowana przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile jest 
możliwe rzetelne oszacowanie przez jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem 
lub poprzez zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat o ile wprowadzone do tego 
modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku lub poprzez oszacowanie wartości składnika 
lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji lub poprzez oszacowanie na podstawie 
publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie papieru wartościowego, w 
szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 



4. W przypadku papierów wartościowych notowanych na więcej niż jednym rynku aktywnym, wartością godziwą 
jest kurs ustalony na rynku głównym. Subfundusz dokonuje wyboru rynków głównych na koniec każdego 
miesiąca kalendarzowego. 



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



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



7. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia 
zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych przy zobowiązaniu się 
Subfunduszu do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty 
różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



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



Wartości szacunkowe 



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



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



Istotne szacunki zastosowane przy sporządzeniu  sprawozdania finansowego Subfunduszu dotyczą kryterium 
wyboru rynku w przypadku braku lub znacząco niskiego wolumenu obrotów na aktywnym rynku, jak również– dla 
papierów wartościowych o charakterze dłużnym wycenianych metodą zamortyzowanego kosztu , dotyczą oceny 
czy zaistniały przesłanki świadczące o utracie wartości składników lokat. 



Dzień wyceny 



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



Stosowane w okresie sprawozdawczym zasady rachunkowości  



Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2019 poz. 351– tekst jednolity z późniejszymi zmianami) 
oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1859). 



Metoda stosowana przy obliczaniu całkowitej ekspozycji 



Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie sposobu, trybu 
oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2017 roku poz. 
1444), Zarząd Towarzystwa przyjął do stosowania Politykę zarządzania ryzykiem uchwałą z dnia 11 września 
2014 r. Zgodnie z Polityką zarządzania ryzykiem Towarzystwo dokonało wyboru metody obliczania całkowitej 
ekspozycji Funduszu i stosowało metodę zaangażowania. Ta zasada obowiązywała do dnia 3 czerwca 2016 r., 
kiedy Zarząd Towarzystwa przyjął do stosowania zmienioną Politykę zarządzania ryzykiem. Zmiana Polityki 
zarządzania ryzykiem wynikała ze zmian w Ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020, poz. 95, z późniejszymi zmianami, 
„Ustawa”) oraz z wejścia w życie Rozporządzenia KE 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków 
dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru 
(„Rozporządzenie”). Zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem Towarzystwo ma obowiązek dokonywać obliczeń 
dźwigni finansowej Funduszu metodą brutto oraz metodą zaangażowania. 



Wprowadzone zmiany stosowanych zasad rachunkowości: 



W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości. 
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Nota nr 2 Należności Subfunduszu 
 



NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 30-06-2020 31-12-2019 
Należności - - 



Z tytułu zbytych lokat - - 
Z tytułu instrumentów pochodnych - - 
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - 
Z tytułu dywidend - - 
Z tytułu odsetek - - 
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - 
Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek - - 
Pozostałe - - 



 
Nota nr 3 Zobowiązania Subfunduszu 



NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 30-06-2020 31-12-2019 
Zobowiązania 1 - 



Z tytułu nabytych aktywów - - 
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu/subfunduszu do odkupu - - 
Z tytułu instrumentów pochodnych - - 
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 1 - 
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów 



inwestycyjnych 
- - 



Z tytułu wypłaty dochodów funduszu/subfunduszu - - 
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu/subfunduszu - - 
Z tytułu wyemitowanych obligacji - - 
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - - 
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - - 
Z tytułu gwarancji lub poręczeń - - 
Z tytułu rezerw - - 
Pozostałe składniki zobowiązań - - 



 



 



Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH 



Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień bilansowy 



w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień bilansowy 



w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 
I. Banki / waluty - 14 - - 



MBANK S.A. - 14 - - 
PLN 14 14 - - 



 
 



  od 2020-01-01 do 2020-06-30 od 2019-06-04 do 2019-12-31 



NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W 



CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ 



Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień bilansowy 



w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień bilansowy 



w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



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



- 7 - - 



PLN 7 7 - - 
 
*) Średni poziom środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym liczony jest na podstawie średniej arytmetycznej stanu na początku i na końcu 
okresu sprawozdawczego. 



 



Nota 4 III. Ekwiwalenty środków pieniężnych 
Nie dotyczy 
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Nota nr 5 Ryzyka 
 



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku - - 
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - 
Suma: - - 



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



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (**) - - 
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (**) - - 
Zobowiązania (***) - - 
Suma: - - 



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



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



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



14 - 



Środki na rachunkach bankowych 14 - 
Należności - - 



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



14 - 



MBANK S.A. 14 - 
Środki na rachunkach bankowych 14 - 



 



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



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



  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



- - 
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Nota nr 6 Instrumenty pochodne 
Nie dotyczy 
 
Nota nr 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 
Nie dotyczy 
 
Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 
Nie dotyczy 



 
Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe 



  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU 



Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień bilansowy 



w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień bilansowy 



w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 
I. Aktywa - 20 - - 
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 14 - - 



PLN 14 14 - - 
2) Należności - - - - 
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu - - - - 
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: - 6 - - 



PLN 6 6 - - 
- dłużne papiery wartościowe - - - - 
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: - - - - 
- dłużne papiery wartościowe - - - - 
6) Nieruchomości - - - - 
7) Pozostałe aktywa - - - - 
II. Zobowiązania - 1 - - 



PLN 1 1 - - 



 
Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja 



  od 2020-01-01 do 2020-06-30 od 2019-06-04 do 2019-12-31 od 2019-06-04 do 2019-06-30 
NOTA-10 I. 



ZREALIZOWANY I 
NIEZREALIZOWANY 



ZYSK (STRATA) Z 
TYTUŁU LOKAT 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Składniki lokat 
notowane na 
aktywnym rynku 



- - - - - - 



Składniki lokat 
nienotowane na 
aktywnym rynku 



- - - - - - 



Nieruchomości - - - - - - 
Pozostałe - - - - - - 
Suma: - - - - - - 



 



Nota 10 II. Wypłacone dochody Subfunduszu 
Nie dotyczy 
 
Nota 10 III. Wypłacone przychody ze zbycia lokat Subfunduszu 
Nie dotyczy 
Nota nr 11 Koszty Subfunduszu 
Nie dotyczy 



Nota 11 I.  Koszty pokrywane przez Towarzystwo 
Nie dotyczy 



Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa 



NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 31-12-2019 
I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe - 
II. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe - 
II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego za 
trzy ostatnie lata obrotowe 



  



Kategoria A - 
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VII. INFORMACJA DODATKOWA 



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



sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 



Nie dotyczy. 
 
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych 



w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 



Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dacie bilansu wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym. 
 



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



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



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



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



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



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



Nie wystąpiły przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia 
dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 



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



Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz. 
 



5. Informacja o kontynuacji działalności przez Subfundusz 



Na dzień podpisania jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu nie występuje niepewność co 
do możliwości kontynuowania działalności. W związku z tym jednostkowe sprawozdanie finansowe nie 
zawiera związanych z tą kwestią korekt. 



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



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



Istotnym zdarzeniem mającym miejsce w pierwszym półroczu br. był wybuch pandemii covid-19. 
Potencjalne zagrożenia dla gospodarki światowej zostały w dużej mierze zażegnane dzięki szeroko 
zakrojonej akcji największych banków centralnych na świecie, które wsparły płynność w sektorze 
finansowym, a także dzięki różnym formom wsparcia gospodarek przez narodowe rządy poszczególnych 
krajów. 
Reakcją rynków finansowych na podjęte działania było silne odbicie notowań akcji i obligacji na całym 
świecie. W wielu krajach obligacje osiągają rekordowo niskie rentowności. Stopy procentowe oscylują na 
świecie wokół zera. Akcje, zwłaszcza spółek technologicznych notują rekordy cenowe, pobijając wyceny 
sprzed pandemii. 
Pandemia wywarła duży wpływ na wszystkie gospodarki świata. Drugi kwartał przyniósł recesję na świecie. 
W niektórych krajach nastąpiły około 20% spadki PKB. Oczekiwania rynku wskazują, że w drugim półroczu 
gospodarka światowa odbije, chociaż nadal pozostaje ryzyko pojawienia się silnej fali wtórnej pandemii. W 
przypadku bardziej znaczącego niż zakładane pogorszenia sytuacji gospodarczej i rynkowej, istnieje ryzyko 
negatywnego wpływu takiej sytuacji na wyniki emitentów papierów wartościowych znajdujących się w 
portfelach Subfunduszy, co może przełożyć się negatywnie na ich wyniki finansowe, wycenę, a także na 
zdolność podmiotów do regulowania zobowiązań. Skutki rynkowe wystąpienia pandemii mogą obejmować 
także niższą płynność na rynku oraz potencjalne trudności z upłynnianiem aktywów Subfunduszy bez 
istotnego wpływu na cenę. Opisane okoliczności, w scenariuszu negatywnym, mogą skutkować obniżeniem 
wyceny aktywów Subfunduszy i osiąganej przez nich stopy zwrotu, a także przejściowym zakłóceniem 
płynności bieżącej Subfunduszy. Towarzystwo w ramach zarządzania portfelami inwestycyjnym 
Subfunduszy oraz ryzykiem z nim związanym na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z pandemią i 
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jej wpływ na sytuację makroekonomiczną, sytuację gospodarczą, sytuację poszczególnych emitentów czy 
sytuację rynkową. Towarzystwo podejmuje w sposób ciągły niezbędne działania aby portfele inwestycyjne 
Subfunduszy odzwierciedlały przyjęte strategie inwestycyjne. 
 
Na dzień 30.06.2020 r. Subfundusz naruszał limity inwestycyjne, co zostało opisane w pkt. 1 pozostałych 
informacji wymaganych przepisami prawa. 
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Pozostałe informacje wymagane przepisami prawa 



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



zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.) 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia okresowo informacje o: 
a) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich 



niepłynnością, 
b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, 
c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot nim 



zarządzający 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia regularnie informacje o: 
a) zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany w ich imieniu, 



oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 
porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI, 



b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Informacje ujawniane okresowo: 



Informacje o udziale procentowym aktywów AFI, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w 
związku z ich niepłynnością: 
Subfundusz BPS 2040 nie posiada aktywów będących przedmiotem specjalnych ustaleń związanych z ich 
niepłynnością. 



Informacje o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością 
Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością zapewniają spójność profilu zarządzania 
płynnością z polityką umarzania tytułów uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie było dokonywanych 
zmian w regulacjach zarządzania płynnością. 



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



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie 



W Towarzystwie funkcjonuje wdrożony system zarządzania ryzykiem, w ramach którego wyodrębniono 
jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem. Za opracowanie systemu zarządzania ryzykiem, jego 
wdrożenie oraz właściwe funkcjonowanie odpowiada Zarząd Towarzystwa. System zarządzania ryzykiem 
został wdrożony z uwzględnieniem skali i zakresu działalności Towarzystwa.  



W zależności od profilu i strategii inwestycyjnej subfunduszu, Towarzystwo identyfikuje określone ryzyka 
związane z bieżącym zarządzaniem, w tym przede wszystkim: 
- ryzyko rynkowe 
- ryzyko kredytowe i kontrahenta 
- ryzyko płynności 
- ryzyko operacyjne 



Zarządzanie ryzykiem odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, statutu funduszu, 
procedur i regulaminów wewnętrznych oraz przyjętego w Towarzystwie systemu limitów wewnętrznych. 
System limitów wewnętrznych określa limity na poszczególne rodzaje ryzyka związane z subfunduszem z 
uwzględnieniem polityki i strategii inwestycyjnej. Limity wewnętrzne określane są dodatkowo do ograniczeń 
przewidzianych w przepisach prawa oraz statutu subfunduszu. System limitów wewnętrznych przyjmowany 
jest przez uprawniony do tego Komitet Inwestycyjny. 



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie podlega corocznej ocenie biegłego rewidenta.  
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Aktualny profil ryzyka Subfunduszu:  



Subfundusz BPS 2040 
SRRI 4 



SRRI –Syntetyczny wskaźnik ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa Funduszu 
na podstawie danych historycznych. Wskaźnik określany jest w 7 stopniowej skali, gdzie poziom ryzyka 
związany z Funduszem wzrasta wraz z wartością wskaźnika od 1 do 7.  



Ryzyka istotne dla subfunduszu nie objęte wskaźnikiem SRRI: 
 ryzyko kredytowe 
 ryzyko płynności 
 ryzyko kontrahenta 
 ryzyko operacyjne 
 ryzyko związane z przechowywaniem aktywów 
 ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej 
 ryzyko wyceny 
 ryzyko koncentracji 



Aktualna informacja o rodzaju ryzyka, które jest istotne dla subfunduszu oraz jego definicje zawarte są  
w dokumencie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. 



W ramach przyjętych limitów wewnętrznych dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 
oraz na podstawie obowiązujących przepisów ustawy i Statutu, Subfundusz posiada określone limity na 
ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe i koncentracji, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne oraz ryzyko 
kontrahenta. 



Na dzień 30.06.2020 r. Subfundusz naruszał następujące limity inwestycyjne:  



Ryzyko koncentracji/kredytowe 



Lp. Źródło limitu Opis limitu Lokata 
Wartość 



limitu 



Wartość 
na dzień 



bilansowy 



1 Wewnętrzny 



Papiery wartościowe lub 
Instrumenty Rynku Pieniężnego 



wyemitowane przez jeden 
podmiot. 



Akcje Giełda 
Papierów 



Wartościowych 
S.A. 



<=4,5% 
WAN 



8,60% 



2 Wewnętrzny 



Papiery wartościowe lub 
Instrumenty Rynku Pieniężnego 



wyemitowane przez jeden 
podmiot. 



Akcje 
Powszechna 



Kasa 
Oszczędności 



Bank Polski S.A. 



<=4,5% 
WAN 



14,54% 



3 Statut 



W okresie 5 lat 
poprzedzających datę, o której 
mowa w pkt. 2), udział Części 



Udziałowej nie może być 
mniejszy niż 40% oraz nie może 



być większy niż 70% wartości 
Aktywów Subfunduszu, a udział 



Części Dłużnej nie może być 
mniejszy niż 30% oraz nie może 



być większy niż 60% wartości 
Aktywów Subfunduszu 



nd. 



Część 
Udziałowa: 



<40%, 
70%> WA, 



Część 
Dłużna: 
<30%, 



60%> WA 



Część 
Udziałowa: 
32,32% , 



Część 
Dłużna: 
67,65%  
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Opis okoliczności wystąpienia naruszeń przyjętych dla Subfunduszu limitów 



Naruszenie ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w powyższej tabeli wynika z początkowego etapu 
konstruowania portfela oraz niskiego poziomu aktywów utrudniającego możliwość efektywnej dywersyfikacji 
portfela inwestycyjnego z zachowaniem interesu uczestników Subfunduszu. 



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



Towarzystwo prognozuje, że wraz ze wzrostem aktywów Subfunduszu na skutek kolejnych wpłat 
uczestników  zwiększą się realne możliwości (z uwzględnieniem relacji kosztów transakcyjnych do wartości 
pozycji w transakcji)  dywersyfikacji a w konsekwencji nastąpi dostosowanie przekroczeń limitów 
inwestycyjnych. 



Towarzystwo nie posiada informacji o zdarzeniach, które w sposób prawdopodobny mogą wpłynąć na 
przekroczenie określonych dla Subfunduszu limitów ryzyka.   



Informacje ujawniane regularnie: 



Informacje o zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany 
w ich imieniu, oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na 
podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W ramach obowiązującego systemu limitów wewnętrznych przyjęto następujący limit dźwigni finansowej AFI 
wyliczonej z wykorzystywaniem metody zaangażowania: 



Subfundusz BPS 2040 
Limit dźwigni 
finansowej 
(%WAN) 



130 



W okresie sprawozdawczym poziom limitu nie uległ zmianie. 



Prawo do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia 
dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W okresie bilansowym nie wystąpiły zmiany w zakresie prawa do ponownego wykorzystania zabezpieczeń 
lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI. Subfundusz w 
okresie bilansowym nie wykorzystywał ponownie zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 
porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI.  



Informacje o łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



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



 
Dźwignia finansowa AFI (% WAN) 



 



Limit  Na dzień 
30.06.2020 r. 



Minimalna  
w okresie 



sprawozdawczym 



Przeciętna  
w okresie 



sprawozdawczym 



Maksymalna  
w okresie 



sprawozdawczym 



130 100,0 100,0 100,0 100,0 
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2. Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 



(UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z 
użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 
648/2012 (dalej: „Rozporządzenie 2015/2365”) 



Subfundusz, w okresie sprawozdawczym, nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 11 Rozporządzenia 2015/2365, tj.: 
1) udzielania pożyczek papierów wartościowych lub towarów lub zaciągania pożyczek papierów 
wartościowych lub towarów, 
2) transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż (buy-sell back) lub transakcji zwrotnych sprzedaż-kupno (sell-buy 
back), 
3) transakcji odkupu, 
4) transakcji z obowiązkiem uzupełnienia  zabezpieczenia kredytowego, 
oraz swapów przychodu całkowitego w rozumieniu art. 3 ust. 18 Rozporządzenia 2015/2365. 
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Raport  
z przeglądu półrocznego  
sprawozdania finansowego 



 



Dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 



Wprowadzenie 



Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego sprawozdania finansowego BPS Emerytura PPK SFIO 



Subfundusz BPS 2040  (Subfundusz) wydzielonego w ramach BPS Emerytura Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego PPK  (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, na które składają się 



zestawienie lokat i bilans sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku, rachunek wyniku z operacji, 



zestawienie zmian w aktywach netto, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz noty 



objaśniające i informacja dodatkowa. 



Za sporządzenie i rzetelną prezentację tego półrocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 



29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku poz. 351, z późniejszymi zmianami) 



(ustawa o rachunkowości), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi 



przepisami prawa, odpowiedzialny jest Zarząd BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 



(Towarzystwo). Zgodnie z ustawą o rachunkowości Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby 



sprawozdanie finansowe Subfunduszu spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.  



Jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat tego półrocznego sprawozdania finansowego na 



podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu. 



Zakres przeglądu 



Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu Międzynarodowego 



Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd  śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez 



niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych 



Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku. Przegląd śródrocznych informacji finansowych polega na kierowaniu 



zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, oraz przeprowadzaniu 



procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Przegląd ma znacząco węższy zakres niż badanie 



przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów 



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



(z późniejszymi zmianami) i w konsekwencji nie umożliwia nam uzyskania pewności, że wszystkie istotne 



kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy 



opinii z badania. 
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Wniosek  



Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nie zwróciło naszej uwagi nic, co 



kazałoby nam sądzić, że załączone półroczne sprawozdanie finansowe nie przekazuje rzetelnego i jasnego 



obrazu sytuacji finansowej Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz jego wyniku finansowego za 



okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej 



podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.  



Objaśnienia 



Zwracamy uwagę na fakt, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu za okres od dnia rejestracji  



w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych tj. od 4 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku nie zostało zbadane 



przez biegłego rewidenta oraz nie zostało złożone we właściwym rejestrze. Dane finansowe za okres od  



4 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały zamieszczone jako 



okres porównawczy w półrocznym sprawozdaniu finansowym. Nasz wniosek nie zawiera modyfikacji odnośnie 



tej sprawy.  



 



Zwracamy uwagę na notę nr 6 informacji dodatkowych do półrocznego sprawozdania finansowego, w której 



Zarząd Towarzystwa ujawnił utrzymujące się na dzień 30 czerwca 2020 roku przypadki naruszenia przez 



Subfundusz limitów inwestycyjnych określonych w odrębnych przepisach. Nasz wniosek nie zawiera 



modyfikacji odnośnie tej sprawy. 
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Raport 
z przeglądu półrocznego 
połączonego sprawozdania 
finansowego 


 


Dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 
 


Wprowadzenie 


Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego połączonego sprawozdania finansowego BPS Emerytura 


Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 


81, na które składa się wprowadzenie do półrocznego sprawozdania finansowego, połączone zestawienie lokat 


według stanu na 30 czerwca 2020 roku połączony bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 roku, połączony 


rachunek wyniku z operacji oraz połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 


roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. 


Za sporządzenie i rzetelną prezentację tego połączonego półrocznego sprawozdania finansowego zgodnie 


z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku poz. 351) (ustawa 


o rachunkowości), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami 


prawa, odpowiedzialny jest Zarząd BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w 


Warszawie, ul. Grzybowska 81. Zgodnie z ustawą o rachunkowości Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do 


zapewnienia, aby połączone sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie  


o rachunkowości. 


Jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat tego półrocznego połączonego sprawozdania 


finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu. 


Zakres przeglądu 


Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu Międzynarodowego 


Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd  śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez 


niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych 


Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku. Przegląd śródrocznych informacji finansowych polega na kierowaniu 


zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, oraz przeprowadzaniu 


procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Przegląd ma znacząco węższy zakres niż badanie 


przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów 


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


i w konsekwencji nie umożliwia nam uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby 


zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania. 
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Wniosek  


Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nie zwróciło naszej uwagi nic, co 


kazałoby nam sądzić, że załączone połączone półroczne sprawozdanie finansowe nie przekazuje rzetelnego  


i jasnego obrazu sytuacji finansowej Funduszu na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz jej wyniku z operacji 


za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości  


i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.  


 


Objaśnienia 


Zwracamy uwagę na fakt, że połączone sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od dnia rejestracji  


w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych tj. od 4 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku nie zostało zbadane 


przez biegłego rewidenta oraz nie zostało złożone we właściwym rejestrze. Dane finansowe za okres od  


4 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały zamieszczone jako 


okres porównawczy w połączonym półrocznym sprawozdaniu finansowym. Nasz wniosek nie zawiera 


modyfikacji odnośnie tej sprawy.  


 


Zwracamy uwagę na noty nr 6 informacji dodatkowych do jednostkowych półrocznych sprawozdań finansowych 


poszczególnych Subfunduszy, w których Zarząd Towarzystwa ujawnił utrzymujące się na dzień 30 czerwca 


2020 roku przypadki naruszenia przez poszczególne Subfundusze limitów inwestycyjnych określonych w 


odrębnych przepisach. Nasz wniosek nie zawiera modyfikacji odnośnie tej sprawy. 
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Raport  
z przeglądu półrocznego  
sprawozdania finansowego 



 



Dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 



Wprowadzenie 



Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego sprawozdania finansowego BPS Emerytura PPK SFIO 



Subfundusz BPS 2030 (Subfundusz) wydzielonego w ramach BPS Emerytura Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego PPK  (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, na które składają się 



zestawienie lokat i bilans sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku, rachunek wyniku z operacji, 



zestawienie zmian w aktywach netto, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz noty 



objaśniające i informacja dodatkowa. 



Za sporządzenie i rzetelną prezentację tego półrocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 



29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku poz. 351, z późniejszymi zmianami) 



(ustawa o rachunkowości), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi 



przepisami prawa, odpowiedzialny jest Zarząd BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 



(Towarzystwo). Zgodnie z ustawą o rachunkowości Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby 



sprawozdanie finansowe Subfunduszu spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.  



Jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat tego półrocznego sprawozdania finansowego na 



podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu. 



Zakres przeglądu 



Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu Międzynarodowego 



Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd  śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez 



niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych 



Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku. Przegląd śródrocznych informacji finansowych polega na kierowaniu 



zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, oraz przeprowadzaniu 



procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Przegląd ma znacząco węższy zakres niż badanie 



przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów 



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



(z późniejszymi zmianami) i w konsekwencji nie umożliwia nam uzyskania pewności, że wszystkie istotne 



kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy 



opinii z badania. 
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Wniosek  



Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nie zwróciło naszej uwagi nic, co 



kazałoby nam sądzić, że załączone półroczne sprawozdanie finansowe nie przekazuje rzetelnego i jasnego 



obrazu sytuacji finansowej Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz jego wyniku finansowego za 



okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej 



podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.  



Objaśnienia 



Zwracamy uwagę na fakt, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu za okres od dnia rejestracji  



w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych tj. od 4 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku nie zostało zbadane 



przez biegłego rewidenta oraz nie zostało złożone we właściwym rejestrze. Dane finansowe za okres od  



4 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały zamieszczone jako 



okres porównawczy w półrocznym sprawozdaniu finansowym. Nasz wniosek nie zawiera modyfikacji odnośnie 



tej sprawy.  



 



Zwracamy uwagę na notę nr 6 informacji dodatkowych do półrocznego sprawozdania finansowego, w której 



Zarząd Towarzystwa ujawnił utrzymujące się na dzień 30 czerwca 2020 roku przypadki naruszenia przez 



Subfundusz limitów inwestycyjnych określonych w odrębnych przepisach. Nasz wniosek nie zawiera 



modyfikacji odnośnie tej sprawy. 
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I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU 



 



Nazwa Subfunduszu 



BPS 2030 (dalej jako „Subfundusz”) jest subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu BPS Emerytura PPK 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej jako „Fundusz”). 



Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 



- BPS 2025 utworzony 04 czerwca 2019,  



- BPS 2030 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2035 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2040 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2045 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2050 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2055 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2060 utworzony 04 czerwca 2019. 



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



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



- nadania Funduszowi Statutu przez Towarzystwo; 



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



- wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 



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



 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 



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



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



 



Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego 



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



 



Cel inwestycyjny Subfunduszu 



1. Celem inwestycyjnym BPS 2030 jest wzrost wartości Aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat.  



2. Zdefiniowana Data Subfunduszu to 2030 rok. Fundusz osiągnie Zdefiniowaną Datę w pierwszym Dniu 
Wyceny w 2030 roku. 



3. Subfundusz jest dedykowany dla Uczestników, którzy urodzili się w latach 1968-1972. 



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



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



5. Instrumenty Rynku Pieniężnego,  



6. dłużne papiery wartościowe,  



7. listy zastawne,  



8. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne  



9. depozyty w bankach krajowych i zagranicznych,  



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



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



 



Ograniczenia inwestycyjne 



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



1)   począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnął swoją Zdefiniowaną Datę, o której mowa w art. 41 
ust. 3 Statutu, udział Części Udziałowej nie może być większy niż 15%, a udział Części Dłużnej nie 
może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu.  



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



3)   począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt. 2) udział 
Części Udziałowej nie może być mniejszy, niż 25% oraz nie może być większy niż 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz nie większy, niż 
75% wartości Aktywów Subfunduszu; 



4)   począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt. 3) udział 
Części Udziałowej nie może być mniejszy, niż 40% oraz nie może być większy niż 70% wartości 
Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz nie większy, niż 
60% wartości Aktywów Subfunduszu. 



2. Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 



1)    nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 



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



- depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach 
kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te 
instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach; 



2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym 
nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają 
ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w 
swoich operacjach. 



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



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



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



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



4. Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu oraz udziału 
poszczególnych kategorii lokat uwzględnia się faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem 
funduszy i instytucji wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub 
tytuły uczestnictwa inwestowane są w aktywa funduszu zdefiniowanej daty, na podstawie ostatnio 
dostępnych funduszowi zdefiniowanej daty danych, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu 
Instrumentów Pochodnych. 



 



Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania 
finansowego 



1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień  30 czerwca 2020 roku, za okres 
od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, przy założeniu kontynuowania działalności 
Funduszu oraz Subfunduszu w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności Funduszu oraz Subfunduszu. 



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



TABELA GŁÓWNA 
 



  30-06-2020 31-12-2019 



TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Akcje 3 3 25,00% 0 0 0,00% 
Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Prawa do akcji 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Prawa poboru 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Kwity depozytowe 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Listy zastawne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Instrumenty pochodne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 



0 0 0,00% 0 0 0,00% 



Wierzytelności 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Weksle 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Depozyty 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Waluty 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Nieruchomości 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Statki morskie 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Inne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Suma: 3 3 25,00% 0 0 0,00% 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby poszczególnych składników lokat oraz wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych. 
 
Niniejsze zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego 
sprawozdania finansowego. 
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



 



TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY     89   3 3 25,00% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



15 POLSKA 1 1 8,33% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



44 POLSKA 1 1 8,33% 



POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 
(PLPZU0000011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



30 POLSKA 1 1 8,33% 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY     -   - - - 
NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU     -   - - - 
Suma:     89   3 3 25,00% 
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TABELE DODATKOWE 



Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 
Nie dotyczy 
 
Instrumenty rynku pieniężnego 
Nie dotyczy 
 
Papiery wartościowe emitowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest 
rzeczpospolita polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 
Nie dotyczy 
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III. BILANS 



BILANS 30-06-2020 31-12-2019 
I. Aktywa 12 0 



1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 0 
2) Należności 0 0 
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 
6) Nieruchomości 0 0 
7) Pozostałe aktywa 0 0 



II. Zobowiązania 1 0 
III. Aktywa netto (I - II) 11 0 
IV. Kapitał funduszu/subfunduszu 11 0 



1) Kapitał wpłacony 11 0 
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 



V. Dochody zatrzymane 0 0 
1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 0 0 
2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0 0 
VII. Kapitał funduszu/subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-
VI) 



11 0 



      
Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 108,501 0,000 



Kategoria A 108,501 0,000 
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 102,78 0,00 



Kategoria A 102,78 0,00 



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



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 2020-01-01  
do 2020-06-30 



od 2019-06-04  
do 2019-12-31 



od 2019-06-04  
do 2019-06-30 



I. Przychody z lokat 0 0 0 
Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 
Przychody odsetkowe 0 0 0 
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 
Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 



II. Koszty funduszu/subfunduszu 0 0 0 
Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0 0 0 
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 
Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0 0 0 
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 
Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu 0 0 0 
Usługi prawne 0 0 0 
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 
Koszty odsetkowe 0 0 0 
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 
Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 



III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 
IV. Koszty funduszu/subfunduszu netto (II-III) 0 0 0 
V. Przychody z lokat netto (I-IV) 0 0 0 
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0 0 0 



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 
- z tytułu różnic kursowych 0 0 0 



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



0 0 0 



- z tytułu różnic kursowych 0 0 0 
VII. Wynik z operacji (V+-VI) 0 0 0 
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa       



Kategoria A 0,00 0,00 0,00 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na 
jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz 
informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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V. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
od 2020-01-01 do 2020-06-



30 
od 2019-06-04 do 2019-12-



31 
I. Zmiana wartości aktywów netto 11 0 
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0 0 
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy 0 0 



a) przychody z lokat netto 0 0 
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0 0 



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 0 0 
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu/subfunduszu (razem): 0 0 



a) z przychodów z lokat netto 0 0 
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 
c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 



5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) 11 0 
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) 11 0 
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) 0 0 



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 11 0 
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 11 0 
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym (*) 5 0 
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 108,501 0,000 
1. Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym 108,501 0,000 



Kategoria A     
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 108,501 0,000 
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,000 0,000 
Saldo zmian 108,501 0,000 



2. Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu/subfunduszu 108,501 0,000 
Kategoria A     



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 108,501 0,000 
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,000 0,000 
Saldo zmian 108,501 0,000 



3.Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0  0  
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa     
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 



    



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



    



Kategoria A 102,78 0,00 
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 
sprawozdawczym (**) 



    



Kategoria A 0,00% 0,00% 
4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 
sprawozdawczym i data wyceny 



        



Kategoria A 100,00 



2020/01/14, 
2020/01/15, 
2020/01/16, 
2020/01/17, 
2020/01/20, 
2020/01/21, 
2020/01/22, 
2020/01/23, 
2020/01/24, 
2020/01/27, 
2020/01/28, 
2020/01/29 



0,00 0,00 



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



        



Kategoria A 103,82 31-03-2020 0,00 0,00 
6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie 
sprawozdawczym 



        



Kategoria A 102,78 30-06-2020 0,00 0,00 
IV. Procentowy udział kosztów funduszu/subfunduszu w średniej wartości 
aktywów netto, w tym: 



- - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0,00% 0,00% 
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00% 0,00% 
Opłaty dla depozytariusza 0,00% 0,00% 
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0,00% 0,00% 
Usługi w zakresie rachunkowości 0,00% 0,00% 
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu 0,00% 0,00% 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejsze zestawienie zmian należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 
dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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VI. NOTY OBJAŚNIAJĄCE 



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



 



Nota nr 1 Polityka rachunkowości Subfunduszu 



Opis przyjętych zasad rachunkowości: 



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



20. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza 
się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentuje 
odpowiednio jako składnik lokat notowanych lub nienotowanych na aktywnym rynku. Przychody odsetkowe 
od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej oraz prezentuje 
odpowiednio w pozycji należności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu. 



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



22. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz rozlicza się w czasie 
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



Stosowane najważniejsze zasady wyceny  



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



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



3. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej 
wartości godziwej, z zastrzeżeniem następujących zasad: 



3.1. wartością godziwą składników lokat notowanych na rynku aktywnym jest ostatni dostępny na moment 
wyceny kurs z aktywnego rynku. 



3.2. wartość dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na rynku aktywnym wyznacza się 
w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



3.3. wartość godziwa pozostałych składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku może zostać 
oszacowana przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile jest 
możliwe rzetelne oszacowanie przez jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem 
lub poprzez zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat o ile wprowadzone do tego 
modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku lub poprzez oszacowanie wartości składnika 
lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji lub poprzez oszacowanie na podstawie 
publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie papieru wartościowego, w 
szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 



4. W przypadku papierów wartościowych notowanych na więcej niż jednym rynku aktywnym, wartością godziwą 
jest kurs ustalony na rynku głównym. Subfundusz dokonuje wyboru rynków głównych na koniec każdego 
miesiąca kalendarzowego. 



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



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



7. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia 
zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych przy zobowiązaniu się 
Subfunduszu do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty 
różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



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



Wartości szacunkowe 



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



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



Istotne szacunki zastosowane przy sporządzeniu  sprawozdania finansowego Subfunduszu dotyczą kryterium 
wyboru rynku w przypadku braku lub znacząco niskiego wolumenu obrotów na aktywnym rynku, jak również– dla 
papierów wartościowych o charakterze dłużnym wycenianych metodą zamortyzowanego kosztu , dotyczą oceny 
czy zaistniały przesłanki świadczące o utracie wartości składników lokat. 



Dzień wyceny 



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



Stosowane w okresie sprawozdawczym zasady rachunkowości  



Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2019 poz. 351– tekst jednolity z późniejszymi zmianami) 
oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1859). 



Metoda stosowana przy obliczaniu całkowitej ekspozycji 



Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie sposobu, trybu 
oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2017 roku poz. 
1444), Zarząd Towarzystwa przyjął do stosowania Politykę zarządzania ryzykiem uchwałą z dnia 11 września 
2014 r. Zgodnie z Polityką zarządzania ryzykiem Towarzystwo dokonało wyboru metody obliczania całkowitej 
ekspozycji Funduszu i stosowało metodę zaangażowania. Ta zasada obowiązywała do dnia 3 czerwca 2016 r., 
kiedy Zarząd Towarzystwa przyjął do stosowania zmienioną Politykę zarządzania ryzykiem. Zmiana Polityki 
zarządzania ryzykiem wynikała ze zmian w Ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020, poz. 95, z późniejszymi zmianami, 
„Ustawa”) oraz z wejścia w życie Rozporządzenia KE 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków 
dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru 
(„Rozporządzenie”). Zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem Towarzystwo ma obowiązek dokonywać obliczeń 
dźwigni finansowej Funduszu metodą brutto oraz metodą zaangażowania. 



Wprowadzone zmiany stosowanych zasad rachunkowości: 



W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości. 



 











 
 
 



 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO, BPS 2030 



 
14 



 



 



Nota nr 2 Należności Subfunduszu 
 
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 30-06-2020 31-12-2019 
Należności 0 0 



Z tytułu zbytych lokat 0 0 
Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 
Z tytułu dywidend 0 0 
Z tytułu odsetek 0 0 
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 0 
Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek 0 0 
Pozostałe 0 0 



 
Nota nr 3 Zobowiązania Subfunduszu 



NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 30-06-2020 31-12-2019 
Zobowiązania 1 0 



Z tytułu nabytych aktywów 0 0 
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu/subfunduszu do odkupu 0 0 
Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 1 0 
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu/subfunduszu 0 0 
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu/subfunduszu 0 0 
Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 
Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 0 
Z tytułu rezerw 0 0 
Pozostałe składniki zobowiązań 0 0 



 



Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 



  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH 



Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 
I. Banki / waluty 0 9 0 0 



MBANK S.A. 0 9 0 0 
PLN 9 9 0 0 



 
  od 2020-01-01 do 2020-06-30 od 2019-06-04 do 2019-12-31 



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



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



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



0 5 0 - 



PLN 5 5 0 0 
 
*) Średni poziom środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym liczony jest na podstawie średniej arytmetycznej stanu na początku i na końcu 
okresu sprawozdawczego. 



 



Nota 4 III. Ekwiwalenty środków pieniężnych 
Nie dotyczy 
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Nota nr 5 Ryzyka 
 



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0 
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0 
Suma: 0 0 



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



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (**) 0 0 
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (**) 0 0 
Zobowiązania (***) 0 0 
Suma: 0 0 



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



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



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



9 0 



Środki na rachunkach bankowych 9 0 
Należności 0 0 



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



9 0 



MBANK S.A. 9 0 
Środki na rachunkach bankowych 9 0 



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



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



  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



- - 
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Nota nr 6 Instrumenty pochodne 
Nie dotyczy 
 
Nota nr 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 
Nie dotyczy 
 
Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 
Nie dotyczy 



 
Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe 
 



  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 
I. Aktywa 0 12 0 0 
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 9 0 0 



PLN 9 9 0 0 
2) Należności 0 0 0 0 
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 3 0 0 



PLN 3 3 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 
6) Nieruchomości 0 0 0 0 
7) Pozostałe aktywa 0 0 0 0 
II. Zobowiązania 0 1 0 0 



PLN 1 1 0 0 



 
Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja 



  od 2020-01-01 do 2020-06-30 od 2019-06-04 do 2019-12-31 od 2019-06-04 do 2019-06-30 
NOTA-10 I. 
ZREALIZOWANY I 
NIEZREALIZOWANY 
ZYSK (STRATA) Z 
TYTUŁU LOKAT 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Składniki lokat 
notowane na 
aktywnym rynku 



0 0 0 0 0 0 



Składniki lokat 
nienotowane na 
aktywnym rynku 



0 0 0 0 0 0 



Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 0 0 0 
Suma: 0 0 0 0 0 0 



 



Nota 10 II. Wypłacone dochody Subfunduszu 
Nie dotyczy 
 
Nota 10 III. Wypłacone przychody ze zbycia lokat Subfunduszu 
Nie dotyczy 
 
Nota nr 11 Koszty Subfunduszu 
Nie dotyczy 



Nota 11 I.  Koszty pokrywane przez Towarzystwo 
Nie dotyczy 



Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa 



NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 31-12-2019 
I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe 0 
II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy 
ostatnie lata obrotowe 



  



Kategoria A 0,00 
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VII. INFORMACJA DODATKOWA 



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



sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 



Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należy ująć w jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym. 



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



w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 



Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dacie bilansu wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym. 
 



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



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



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



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



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



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



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



Nie wystąpiły przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia 
dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 



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



Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz. 
 



5. Informacja o kontynuacji działalności przez Subfundusz 



Na dzień podpisania jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu nie występuje niepewność co 
do możliwości kontynuowania działalności. W związku z tym jednostkowe sprawozdanie finansowe nie 
zawiera związanych z tą kwestią korekt. 



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



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



Istotnym zdarzeniem mającym miejsce w pierwszym półroczu br. był wybuch pandemii covid-19. 
Potencjalne zagrożenia dla gospodarki światowej zostały w dużej mierze zażegnane dzięki szeroko 
zakrojonej akcji największych banków centralnych na świecie, które wsparły płynność w sektorze 
finansowym, a także dzięki różnym formom wsparcia gospodarek przez narodowe rządy poszczególnych 
krajów. 



Reakcją rynków finansowych na podjęte działania było silne odbicie notowań akcji i obligacji na całym 
świecie. W wielu krajach obligacje osiągają rekordowo niskie rentowności. Stopy procentowe oscylują na 
świecie wokół zera. Akcje, zwłaszcza spółek technologicznych notują rekordy cenowe, pobijając wyceny 
sprzed pandemii. 



Pandemia wywarła duży wpływ na wszystkie gospodarki świata. Drugi kwartał przyniósł recesję na świecie. 
W niektórych krajach nastąpiły około 20% spadki PKB. Oczekiwania rynku wskazują, że w drugim półroczu 
gospodarka światowa odbije, chociaż nadal pozostaje ryzyko pojawienia się silnej fali wtórnej pandemii. W 
przypadku bardziej znaczącego niż zakładane pogorszenia sytuacji gospodarczej i rynkowej, istnieje ryzyko 
negatywnego wpływu takiej sytuacji na wyniki emitentów papierów wartościowych znajdujących się w 
portfelach Subfunduszy, co może przełożyć się negatywnie na ich wyniki finansowe, wycenę, a także na 
zdolność podmiotów do regulowania zobowiązań. Skutki rynkowe wystąpienia pandemii mogą obejmować 
także niższą płynność na rynku oraz potencjalne trudności z upłynnianiem aktywów Subfunduszy bez 
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istotnego wpływu na cenę. Opisane okoliczności, w scenariuszu negatywnym, mogą skutkować obniżeniem 
wyceny aktywów Subfunduszy i osiąganej przez nich stopy zwrotu, a także przejściowym zakłóceniem 
płynności bieżącej Subfunduszy. Towarzystwo w ramach zarządzania portfelami inwestycyjnym 
Subfunduszy oraz ryzykiem z nim związanym na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z pandemią i 
jej wpływ na sytuację makroekonomiczną, sytuację gospodarczą, sytuację poszczególnych emitentów czy 
sytuację rynkową. Towarzystwo podejmuje w sposób ciągły niezbędne działania aby portfele inwestycyjne 
Subfunduszy odzwierciedlały przyjęte strategie inwestycyjne. 



Na dzień 30.06.2020 r. Subfundusz naruszał limity inwestycyjne, co zostało opisane w pkt. 1 pozostałych 
informacji wymaganych przepisami prawa. 
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Pozostałe informacje wymagane przepisami prawa 



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



zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.) 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia okresowo informacje o: 
a) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich 



niepłynnością, 
b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, 
c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot nim 



zarządzający 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia regularnie informacje o: 
a) zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany w ich imieniu, 



oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 
porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI, 



b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Informacje ujawniane okresowo: 



Informacje o udziale procentowym aktywów AFI, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w 
związku z ich niepłynnością: 
Subfundusz BPS 2030 nie posiada aktywów będących przedmiotem specjalnych ustaleń związanych z ich 
niepłynnością. 



Informacje o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością 
Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością zapewniają spójność profilu zarządzania 
płynnością z polityką umarzania tytułów uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie było dokonywanych 
zmian w regulacjach zarządzania płynnością. 



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



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie 



W Towarzystwie funkcjonuje wdrożony system zarządzania ryzykiem, w ramach którego wyodrębniono 
jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem. Za opracowanie systemu zarządzania ryzykiem, jego 
wdrożenie oraz właściwe funkcjonowanie odpowiada Zarząd Towarzystwa. System zarządzania ryzykiem 
został wdrożony z uwzględnieniem skali i zakresu działalności Towarzystwa.  



W zależności od profilu i strategii inwestycyjnej subfunduszu, Towarzystwo identyfikuje określone ryzyka 
związane z bieżącym zarządzaniem, w tym przede wszystkim: 
- ryzyko rynkowe 
- ryzyko kredytowe i kontrahenta 
- ryzyko płynności 
- ryzyko operacyjne 



Zarządzanie ryzykiem odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, statutu funduszu, 
procedur i regulaminów wewnętrznych oraz przyjętego w Towarzystwie systemu limitów wewnętrznych. 
System limitów wewnętrznych określa limity na poszczególne rodzaje ryzyka związane z subfunduszem z 
uwzględnieniem polityki i strategii inwestycyjnej. Limity wewnętrzne określane są dodatkowo do ograniczeń 
przewidzianych w przepisach prawa oraz statutu subfunduszu. System limitów wewnętrznych przyjmowany 
jest przez uprawniony do tego Komitet Inwestycyjny. 



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie podlega corocznej ocenie biegłego rewidenta.  
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Aktualny profil ryzyka Subfunduszu:  



Subfundusz BPS 2030 
SRRI 3 



SRRI –Syntetyczny wskaźnik ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa Funduszu 
na podstawie danych historycznych. Wskaźnik określany jest w 7 stopniowej skali, gdzie poziom ryzyka 
związany z Funduszem wzrasta wraz z wartością wskaźnika od 1 do 7.  



Ryzyka istotne dla subfunduszu nie objęte wskaźnikiem SRRI: 
 ryzyko kredytowe 
 ryzyko płynności 
 ryzyko kontrahenta 
 ryzyko operacyjne 
 ryzyko związane z przechowywaniem aktywów 
 ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej 
 ryzyko wyceny 
 ryzyko koncentracji 



Aktualna informacja o rodzaju ryzyka, które jest istotne dla subfunduszu oraz jego definicje zawarte są  
w dokumencie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. 



W ramach przyjętych limitów wewnętrznych dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 
oraz na podstawie obowiązujących przepisów ustawy i Statutu, Subfundusz posiada określone limity na 
ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe i koncentracji, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne oraz ryzyko 
kontrahenta. 



Na dzień 30.06.2020 r. Subfundusz naruszał następujące limity inwestycyjne:  



Ryzyko koncentracji/kredytowe 



Lp. Źródło limitu Opis limitu Lokata 
Wartość 



limitu 



Wartość 
na dzień 



bilansowy 



1 Wewnętrzny 



Papiery wartościowe lub 
Instrumenty Rynku Pieniężnego 



wyemitowane przez jeden 
podmiot. 



Akcje Giełda 
Papierów 



Wartościowych 
S.A. 



<=4,5% 
WAN 



5,62% 



2 Statut 



W okresie 5 lat 
poprzedzających datę, o której 
mowa w pkt. 2), udział Części 



Udziałowej nie może być 
mniejszy niż 25% oraz nie może 



być większy niż 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu, a udział 



Części Dłużnej nie może być 
mniejszy niż 50% oraz nie może 



być większy niż 75% wartości 
Aktywów Subfunduszu 



nd. 



Część 
Udziałowa: 



<25%, 
50%> WA, 



Część 
Dłużna: 
<50%, 



75%> WA 



Część 
Udziałowa: 



22,45%, 
Część 



Dłużna: 
77,53%  



Opis okoliczności wystąpienia naruszeń przyjętych dla Subfunduszu limitów 



Naruszenie ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w powyższej tabeli wynika z początkowego etapu 
konstruowania portfela oraz niskiego poziomu aktywów utrudniającego możliwość efektywnej dywersyfikacji 
portfela inwestycyjnego z zachowaniem interesu uczestników Subfunduszu. 
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Podjęte przez Towarzystwo działania naprawcze związane z występującym naruszeniem przyjętych dla 
Subfunduszu limitów 



Towarzystwo prognozuje, że wraz ze wzrostem aktywów Subfunduszu na skutek kolejnych wpłat 
uczestników  zwiększą się realne możliwości (z uwzględnieniem relacji kosztów transakcyjnych do wartości 
pozycji w transakcji)  dywersyfikacji a w konsekwencji nastąpi dostosowanie przekroczeń limitów 
inwestycyjnych. 



Towarzystwo nie posiada informacji o zdarzeniach, które w sposób prawdopodobny mogą wpłynąć na 
przekroczenie określonych dla Subfunduszu limitów ryzyka.   



Informacje ujawniane regularnie: 



Informacje o zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany 
w ich imieniu, oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na 
podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W ramach obowiązującego systemu limitów wewnętrznych przyjęto następujący limit dźwigni finansowej AFI 
wyliczonej z wykorzystywaniem metody zaangażowania: 



Subfundusz BPS 2030 
Limit dźwigni 
finansowej 
(%WAN) 



130 



W okresie sprawozdawczym poziom limitu nie uległ zmianie. 



Prawo do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia 
dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W okresie bilansowym nie wystąpiły zmiany w zakresie prawa do ponownego wykorzystania zabezpieczeń 
lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI. Subfundusz w 
okresie bilansowym nie wykorzystywał ponownie zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 
porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI.  



Informacje o łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



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



 
Dźwignia finansowa AFI (% WAN) 



 



Limit  Na dzień 
30.06.2020 r. 



Minimalna  
w okresie 



sprawozdawczym 



Przeciętna  
w okresie 



sprawozdawczym 



Maksymalna  
w okresie 



sprawozdawczym 



130 100,0 100,0 100,0 100,0 
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2. Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z 
użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 
648/2012 (dalej: „Rozporządzenie 2015/2365”) 



Subfundusz, w okresie sprawozdawczym, nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 11 Rozporządzenia 2015/2365, tj.: 
1) udzielania pożyczek papierów wartościowych lub towarów lub zaciągania pożyczek papierów 
wartościowych lub towarów, 
2) transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż (buy-sell back) lub transakcji zwrotnych sprzedaż-kupno (sell-buy 
back), 
3) transakcji odkupu, 
4) transakcji z obowiązkiem uzupełnienia  zabezpieczenia kredytowego, 
oraz swapów przychodu całkowitego w rozumieniu art. 3 ust. 18 Rozporządzenia 2015/2365. 
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Marcin Ostrowski 
Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów 
ProService Finteco Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: 
 
 
 
 
 
Katarzyna Kosior 
Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej  
ProService Finteco Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
Podpisy osób reprezentujących Fundusz: 
 
 
 
 
 
Piotr Antonowicz       
Prezes Zarządu BPS TFI S.A.      
 
 
 
 
 
Robert Rozmus 
Wiceprezes Zarządu BPS TFI S.A. 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 31 sierpnia 2020 roku. 
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Raport  
z przeglądu półrocznego  
sprawozdania finansowego 



 



Dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 



Wprowadzenie 



Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego sprawozdania finansowego BPS Emerytura PPK SFIO 



Subfundusz BPS 2035  (Subfundusz) wydzielonego w ramach BPS Emerytura Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego PPK  (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, na które składają się 



zestawienie lokat i bilans sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku, rachunek wyniku z operacji, 



zestawienie zmian w aktywach netto, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz noty 



objaśniające i informacja dodatkowa. 



Za sporządzenie i rzetelną prezentację tego półrocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 



29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku poz. 351, z późniejszymi zmianami) 



(ustawa o rachunkowości), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi 



przepisami prawa, odpowiedzialny jest Zarząd BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 



(Towarzystwo). Zgodnie z ustawą o rachunkowości Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby 



sprawozdanie finansowe Subfunduszu spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.  



Jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat tego półrocznego sprawozdania finansowego na 



podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu. 



Zakres przeglądu 



Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu Międzynarodowego 



Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd  śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez 



niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych 



Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku. Przegląd śródrocznych informacji finansowych polega na kierowaniu 



zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, oraz przeprowadzaniu 



procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Przegląd ma znacząco węższy zakres niż badanie 



przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów 



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



(z późniejszymi zmianami) i w konsekwencji nie umożliwia nam uzyskania pewności, że wszystkie istotne 



kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy 



opinii z badania. 
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Wniosek  



Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nie zwróciło naszej uwagi nic, co 



kazałoby nam sądzić, że załączone półroczne sprawozdanie finansowe nie przekazuje rzetelnego i jasnego 



obrazu sytuacji finansowej Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz jego wyniku finansowego za 



okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej 



podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.  



Objaśnienia 



Zwracamy uwagę na fakt, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu za okres od dnia rejestracji  



w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych tj. od 4 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku nie zostało zbadane 



przez biegłego rewidenta oraz nie zostało złożone we właściwym rejestrze. Dane finansowe za okres od  



4 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały zamieszczone jako 



okres porównawczy w półrocznym sprawozdaniu finansowym. Nasz wniosek nie zawiera modyfikacji odnośnie 



tej sprawy.  



 



Zwracamy uwagę na notę nr 6 informacji dodatkowych do półrocznego sprawozdania finansowego, w której 



Zarząd Towarzystwa ujawnił utrzymujące się na dzień 30 czerwca 2020 roku przypadki naruszenia przez 



Subfundusz limitów inwestycyjnych określonych w odrębnych przepisach. Nasz wniosek nie zawiera 



modyfikacji odnośnie tej sprawy. 



 



 



 



 



 



Paweł Zaczyński 



Biegły Rewident nr 13290 



Kluczowy biegły rewident przeprowadzający przegląd w imieniu 



Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., 



Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, firma audytorska nr 4055 



 



 



Warszawa, dnia 31 sierpnia 2020 roku. 
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I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU 



 



Nazwa Subfunduszu 



BPS 2035 (dalej jako „Subfundusz”) jest subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu BPS Emerytura PPK 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej jako „Fundusz”). 



Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 



- BPS 2025 utworzony 04 czerwca 2019,  



- BPS 2030 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2035 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2040 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2045 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2050 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2055 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2060 utworzony 04 czerwca 2019. 



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



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



- nadania Funduszowi Statutu przez Towarzystwo; 



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



- wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 



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



 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 



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



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



 



Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego 



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



 



Cel inwestycyjny Subfunduszu 



1. Celem inwestycyjnym BPS 2035 jest wzrost wartości Aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat. 



2. Zdefiniowana Data Subfunduszu to 2035 rok. Fundusz osiągnie Zdefiniowaną Datę w pierwszym Dniu 
Wyceny w 2035 roku. 



3. Subfundusz jest dedykowany dla Uczestników, którzy urodzili się w latach 1973-1977. 



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



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



5. Instrumenty Rynku Pieniężnego,  



6. dłużne papiery wartościowe,  



7. listy zastawne,  



8. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne  



9. depozyty w bankach krajowych i zagranicznych,  



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



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



 



Ograniczenia inwestycyjne 



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



1)   począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnął swoją Zdefiniowaną Datę, o której mowa w art. 51 
ust. 3 Statutu, udział Części Udziałowej nie może być większy niż 15%, a udział Części Dłużnej nie 
może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu.  



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



3)   począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt. 2) udział 
Części Udziałowej nie może być mniejszy, niż 25% oraz nie może być większy niż 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz nie większy, niż 
75% wartości Aktywów Subfunduszu; 



4)   począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt. 3) udział 
Części Udziałowej nie może być mniejszy, niż 40% oraz nie może być większy niż 70% wartości 
Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz nie większy, niż 
60% wartości Aktywów Subfunduszu; 



2. Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 



1)    nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 



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



- depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach 
kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te 
instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach; 



2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym 
nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają 
ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w 
swoich operacjach. 



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



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



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



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



4. Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu oraz udziału 
poszczególnych kategorii lokat uwzględnia się faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem 
funduszy i instytucji wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub 
tytuły uczestnictwa inwestowane są w aktywa funduszu zdefiniowanej daty, na podstawie ostatnio 
dostępnych funduszowi zdefiniowanej daty danych, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu 
Instrumentów Pochodnych. 



 



Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania 
finansowego 



1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień  30 czerwca 2020 roku, za okres 
od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, przy założeniu kontynuowania działalności 
Funduszu oraz Subfunduszu w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności Funduszu oraz Subfunduszu. 



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



TABELA GŁÓWNA 
 



  30-06-2020 31-12-2019 



TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Akcje 4 4 25,00% 0 0 0,00% 
Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Prawa do akcji 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Prawa poboru 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Kwity depozytowe 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Listy zastawne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Instrumenty pochodne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 



0 0 0,00% 0 0 0,00% 



Wierzytelności 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Weksle 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Depozyty 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Waluty 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Nieruchomości 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Statki morskie 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Inne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Suma: 4 4 25,00% 0 0 0,00% 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby poszczególnych składników lokat oraz wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych. 
 
Niniejsze zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego 
sprawozdania finansowego. 
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



 



TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY     169   4 4 25,00% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



30 POLSKA 1 1 6,25% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



98 POLSKA 2 2 12,50% 



POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 
(PLPZU0000011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



41 POLSKA 1 1 6,25% 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY     -   - - - 
NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU     -   - - - 
Suma:     169   4 4 25,00% 
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TABELE DODATKOWE 



Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 
Nie dotyczy 
 
Instrumenty rynku pieniężnego 
Nie dotyczy 
 
Papiery wartościowe emitowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest 
rzeczpospolita polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 
Nie dotyczy 
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III. BILANS 



BILANS 30-06-2020 31-12-2019 
I. Aktywa 16 0 



1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12 0 
2) Należności 0 0 
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 4 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 
6) Nieruchomości 0 0 
7) Pozostałe aktywa 0 0 



II. Zobowiązania 0 0 
III. Aktywa netto (I - II) 16 0 
IV. Kapitał funduszu/subfunduszu 16 0 



1) Kapitał wpłacony 16 0 
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 



V. Dochody zatrzymane 0 0 
1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 0 0 
2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0 0 
VII. Kapitał funduszu/subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-
VI) 



16 0 



      
Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 158,942 0,000 



Kategoria A 158,942 0,000 
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 103,78 0,00 



Kategoria A 103,78 0,00 



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



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 2020-01-01  
do 2020-06-30 



od 2019-06-04  
do 2019-12-31 



od 2019-06-04  
do 2019-06-30 



I. Przychody z lokat 0 0 0 
Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 
Przychody odsetkowe 0 0 0 
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 
Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 



II. Koszty funduszu/subfunduszu 0 0 0 
Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0 0 0 
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 
Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0 0 0 
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 
Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu 0 0 0 
Usługi prawne 0 0 0 
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 
Koszty odsetkowe 0 0 0 
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 
Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 



III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 
IV. Koszty funduszu/subfunduszu netto (II-III) 0 0 0 
V. Przychody z lokat netto (I-IV) 0 0 0 
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0 0 0 



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 
- z tytułu różnic kursowych 0 0 0 



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



0 0 0 



- z tytułu różnic kursowych 0 0 0 
VII. Wynik z operacji (V+-VI) 0 0 0 
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa       



Kategoria A 0,00 0,00 0,00 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na 
jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz 
informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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V. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
od 2020-01-01 do 2020-06-



30 
od 2019-06-04 do 2019-12-



31 
I. Zmiana wartości aktywów netto 16 0 
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0 0 
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy 0 0 



a) przychody z lokat netto 0 0 
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0 0 



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 0 0 
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu/subfunduszu (razem): 0 0 



a) z przychodów z lokat netto 0 0 
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 
c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 



5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) 16 0 
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) 16 0 
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) 0 0 



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 16 0 
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 16 0 
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym (*) 7 0 
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 158,942 0,000 
1. Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym 158,942 0,000 



Kategoria A     
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 158,942 0,000 
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,000 0,000 
Saldo zmian 158,942 0,000 



2. Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu/subfunduszu 158,942 0,000 
Kategoria A     



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 158,942 0,000 
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,000 0,000 
Saldo zmian 158,942 0,000 



3.Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0  0  
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa     
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 



    



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



    



Kategoria A 103,78 0,00 
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 
sprawozdawczym (**) 



    



Kategoria A 0,00% 0,00% 
4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 
sprawozdawczym i data wyceny 



        



Kategoria A 100,00 



2020/01/14, 
2020/01/15, 
2020/01/16, 
2020/01/17 



0,00 0,00 



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



        



Kategoria A 104,79 31-03-2020 0,00 0,00 
6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie 
sprawozdawczym 



        



Kategoria A 103,78 30-06-2020 0,00 0,00 
IV. Procentowy udział kosztów funduszu/subfunduszu w średniej wartości 
aktywów netto, w tym: 



- - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0,00% 0,00% 
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00% 0,00% 
Opłaty dla depozytariusza 0,00% 0,00% 
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0,00% 0,00% 
Usługi w zakresie rachunkowości 0,00% 0,00% 
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu 0,00% 0,00% 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejsze zestawienie zmian należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 
dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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VI. NOTY OBJAŚNIAJĄCE 



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



 



Nota nr 1 Polityka rachunkowości Subfunduszu 



Opis przyjętych zasad rachunkowości: 



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



20. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza 
się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentuje 
odpowiednio jako składnik lokat notowanych lub nienotowanych na aktywnym rynku. Przychody odsetkowe 
od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej oraz prezentuje 
odpowiednio w pozycji należności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu. 



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



22. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz rozlicza się w czasie 
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



Stosowane najważniejsze zasady wyceny  



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



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



3. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej 
wartości godziwej, z zastrzeżeniem następujących zasad: 



3.1. wartością godziwą składników lokat notowanych na rynku aktywnym jest ostatni dostępny na moment 
wyceny kurs z aktywnego rynku. 



3.2. wartość dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na rynku aktywnym wyznacza się 
w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



3.3. wartość godziwa pozostałych składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku może zostać 
oszacowana przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile jest 
możliwe rzetelne oszacowanie przez jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem 
lub poprzez zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat o ile wprowadzone do tego 
modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku lub poprzez oszacowanie wartości składnika 
lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji lub poprzez oszacowanie na podstawie 
publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie papieru wartościowego, w 
szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 



4. W przypadku papierów wartościowych notowanych na więcej niż jednym rynku aktywnym, wartością godziwą 
jest kurs ustalony na rynku głównym. Subfundusz dokonuje wyboru rynków głównych na koniec każdego 
miesiąca kalendarzowego. 



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



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



7. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia 
zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych przy zobowiązaniu się 
Subfunduszu do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty 
różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



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



Wartości szacunkowe 



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



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



Istotne szacunki zastosowane przy sporządzeniu  sprawozdania finansowego Subfunduszu dotyczą kryterium 
wyboru rynku w przypadku braku lub znacząco niskiego wolumenu obrotów na aktywnym rynku, jak również– dla 
papierów wartościowych o charakterze dłużnym wycenianych metodą zamortyzowanego kosztu , dotyczą oceny 
czy zaistniały przesłanki świadczące o utracie wartości składników lokat. 



Dzień wyceny 



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



Stosowane w okresie sprawozdawczym zasady rachunkowości  



Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2019 poz. 351– tekst jednolity z późniejszymi zmianami) 
oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1859). 



Metoda stosowana przy obliczaniu całkowitej ekspozycji 



Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie sposobu, trybu 
oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2017 roku poz. 
1444), Zarząd Towarzystwa przyjął do stosowania Politykę zarządzania ryzykiem uchwałą z dnia 11 września 
2014 r. Zgodnie z Polityką zarządzania ryzykiem Towarzystwo dokonało wyboru metody obliczania całkowitej 
ekspozycji Funduszu i stosowało metodę zaangażowania. Ta zasada obowiązywała do dnia 3 czerwca 2016 r., 
kiedy Zarząd Towarzystwa przyjął do stosowania zmienioną Politykę zarządzania ryzykiem. Zmiana Polityki 
zarządzania ryzykiem wynikała ze zmian w Ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020, poz. 95, z późniejszymi zmianami, 
„Ustawa”) oraz z wejścia w życie Rozporządzenia KE 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków 
dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru 
(„Rozporządzenie”). Zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem Towarzystwo ma obowiązek dokonywać obliczeń 
dźwigni finansowej Funduszu metodą brutto oraz metodą zaangażowania. 



Wprowadzone zmiany stosowanych zasad rachunkowości: 



W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości. 
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Nota nr 2 Należności Subfunduszu 
 
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 30-06-2020 31-12-2019 
Należności 0 0 



Z tytułu zbytych lokat 0 0 
Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 
Z tytułu dywidend 0 0 
Z tytułu odsetek 0 0 
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 0 
Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek 0 0 
Pozostałe 0 0 



 
Nota nr 3 Zobowiązania Subfunduszu 



NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 30-06-2020 31-12-2019 
Zobowiązania 0 0 



Z tytułu nabytych aktywów 0 0 
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu/subfunduszu do odkupu 0 0 
Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 0 0 
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu/subfunduszu 0 0 
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu/subfunduszu 0 0 
Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 
Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 0 
Z tytułu rezerw 0 0 
Pozostałe składniki zobowiązań 0 0 



 



Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH 



Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 
I. Banki / waluty 0 12 0 0 



MBANK S.A. 0 12 0 0 
PLN 12 12 0 0 



 
  od 2020-01-01 do 2020-06-30 od 2019-06-04 do 2019-12-31 



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



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



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



0 6 0 - 



PLN 6 6 0 0 



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



 



Nota 4 III. Ekwiwalenty środków pieniężnych 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 



 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO, BPS 2035 



 
15 



 



 



Nota nr 5 Ryzyka 
 



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0 
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0 
Suma: 0 0 



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



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (**) 0 0 
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (**) 0 0 
Zobowiązania (***) 0 0 
Suma: 0 0 



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



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



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



12 0 



Środki na rachunkach bankowych 12 0 
Należności 0 0 



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



11 0 



MBANK S.A. 11 0 
Środki na rachunkach bankowych 11 0 



 



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



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



  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



- - 
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Nota nr 6 Instrumenty pochodne 
Nie dotyczy 
 
Nota nr 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 
Nie dotyczy 
 
Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 
Nie dotyczy 



 
Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe 



  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 
I. Aktywa 0 16 0 0 
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 12 0 0 



PLN 12 12 0 0 
2) Należności 0 0 0 0 
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 4 0 0 



PLN 4 4 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 
6) Nieruchomości 0 0 0 0 
7) Pozostałe aktywa 0 0 0 0 
II. Zobowiązania 0 0 0 0 



 
Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja 
 



  od 2020-01-01 do 2020-06-30 od 2019-06-04 do 2019-12-31 od 2019-06-04 do 2019-06-30 
NOTA-10 I. 
ZREALIZOWANY I 
NIEZREALIZOWANY 
ZYSK (STRATA) Z 
TYTUŁU LOKAT 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Składniki lokat 
notowane na 
aktywnym rynku 



0 0 0 0 0 0 



Składniki lokat 
nienotowane na 
aktywnym rynku 



0 0 0 0 0 0 



Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 0 0 0 
Suma: 0 0 0 0 0 0 



 



Nota 10 II. Wypłacone dochody Subfunduszu 
Nie dotyczy 
 
Nota 10 III. Wypłacone przychody ze zbycia lokat Subfunduszu 
Nie dotyczy 
 
Nota nr 11 Koszty Subfunduszu 
 



Nota 11 I.  Koszty pokrywane przez Towarzystwo 



Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa 



 
NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 31-12-2019 
I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe 0 
II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy 
ostatnie lata obrotowe 



  



Kategoria A 0,00 
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VII. INFORMACJA DODATKOWA 



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



sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 



Nie dotyczy. 
 
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych 



w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 



Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dacie bilansu wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym. 
 



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



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



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



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



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



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



Nie wystąpiły przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia 
dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 



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



Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz. 
 



5. Informacja o kontynuacji działalności przez Subfundusz 



Na dzień podpisania jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu nie występuje niepewność co 
do możliwości kontynuowania działalności. W związku z tym jednostkowe sprawozdanie finansowe nie 
zawiera związanych z tą kwestią korekt. 



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



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



Istotnym zdarzeniem mającym miejsce w pierwszym półroczu br. był wybuch pandemii covid-19. 
Potencjalne zagrożenia dla gospodarki światowej zostały w dużej mierze zażegnane dzięki szeroko 
zakrojonej akcji największych banków centralnych na świecie, które wsparły płynność w sektorze 
finansowym, a także dzięki różnym formom wsparcia gospodarek przez narodowe rządy poszczególnych 
krajów. 



Reakcją rynków finansowych na podjęte działania było silne odbicie notowań akcji i obligacji na całym 
świecie. W wielu krajach obligacje osiągają rekordowo niskie rentowności. Stopy procentowe oscylują na 
świecie wokół zera. Akcje, zwłaszcza spółek technologicznych notują rekordy cenowe, pobijając wyceny 
sprzed pandemii. 



Pandemia wywarła duży wpływ na wszystkie gospodarki świata. Drugi kwartał przyniósł recesję na świecie. 
W niektórych krajach nastąpiły około 20% spadki PKB. Oczekiwania rynku wskazują, że w drugim półroczu 
gospodarka światowa odbije, chociaż nadal pozostaje ryzyko pojawienia się silnej fali wtórnej pandemii. W 
przypadku bardziej znaczącego niż zakładane pogorszenia sytuacji gospodarczej i rynkowej, istnieje ryzyko 
negatywnego wpływu takiej sytuacji na wyniki emitentów papierów wartościowych znajdujących się w 
portfelach Subfunduszy, co może przełożyć się negatywnie na ich wyniki finansowe, wycenę, a także na 
zdolność podmiotów do regulowania zobowiązań. Skutki rynkowe wystąpienia pandemii mogą obejmować 
także niższą płynność na rynku oraz potencjalne trudności z upłynnianiem aktywów Subfunduszy bez 
istotnego wpływu na cenę. Opisane okoliczności, w scenariuszu negatywnym, mogą skutkować obniżeniem 
wyceny aktywów Subfunduszy i osiąganej przez nich stopy zwrotu, a także przejściowym zakłóceniem 
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płynności bieżącej Subfunduszy. Towarzystwo w ramach zarządzania portfelami inwestycyjnym 
Subfunduszy oraz ryzykiem z nim związanym na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z pandemią i 
jej wpływ na sytuację makroekonomiczną, sytuację gospodarczą, sytuację poszczególnych emitentów czy 
sytuację rynkową. Towarzystwo podejmuje w sposób ciągły niezbędne działania aby portfele inwestycyjne 
Subfunduszy odzwierciedlały przyjęte strategie inwestycyjne. 



Na dzień 30.06.2020 r. Subfundusz naruszał limity inwestycyjne, co zostało opisane w pkt. 1 pozostałych 
informacji wymaganych przepisami prawa. 
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Pozostałe informacje wymagane przepisami prawa 



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



zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.) 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia okresowo informacje o: 
a) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich 



niepłynnością, 
b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, 
c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot nim 



zarządzający 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia regularnie informacje o: 
a) zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany w ich imieniu, 



oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 
porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI, 



b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Informacje ujawniane okresowo: 



Informacje o udziale procentowym aktywów AFI, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w 
związku z ich niepłynnością: 
Subfundusz BPS 2035 nie posiada aktywów będących przedmiotem specjalnych ustaleń związanych z ich 
niepłynnością. 



Informacje o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością 
Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością zapewniają spójność profilu zarządzania 
płynnością z polityką umarzania tytułów uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie było dokonywanych 
zmian w regulacjach zarządzania płynnością. 



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



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie 



W Towarzystwie funkcjonuje wdrożony system zarządzania ryzykiem, w ramach którego wyodrębniono 
jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem. Za opracowanie systemu zarządzania ryzykiem, jego 
wdrożenie oraz właściwe funkcjonowanie odpowiada Zarząd Towarzystwa. System zarządzania ryzykiem 
został wdrożony z uwzględnieniem skali i zakresu działalności Towarzystwa.  



W zależności od profilu i strategii inwestycyjnej subfunduszu, Towarzystwo identyfikuje określone ryzyka 
związane z bieżącym zarządzaniem, w tym przede wszystkim: 
- ryzyko rynkowe 
- ryzyko kredytowe i kontrahenta 
- ryzyko płynności 
- ryzyko operacyjne 



Zarządzanie ryzykiem odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, statutu funduszu, 
procedur i regulaminów wewnętrznych oraz przyjętego w Towarzystwie systemu limitów wewnętrznych. 
System limitów wewnętrznych określa limity na poszczególne rodzaje ryzyka związane z subfunduszem z 
uwzględnieniem polityki i strategii inwestycyjnej. Limity wewnętrzne określane są dodatkowo do ograniczeń 
przewidzianych w przepisach prawa oraz statutu subfunduszu. System limitów wewnętrznych przyjmowany 
jest przez uprawniony do tego Komitet Inwestycyjny. 



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie podlega corocznej ocenie biegłego rewidenta.  











 
 
 



 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO, BPS 2035 



 
20 



 



 



Aktualny profil ryzyka Subfunduszu:  



Subfundusz BPS 2035 
SRRI 4 



SRRI –Syntetyczny wskaźnik ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa Funduszu 
na podstawie danych historycznych. Wskaźnik określany jest w 7 stopniowej skali, gdzie poziom ryzyka 
związany z Funduszem wzrasta wraz z wartością wskaźnika od 1 do 7.  



Ryzyka istotne dla subfunduszu nie objęte wskaźnikiem SRRI: 
 ryzyko kredytowe 
 ryzyko płynności 
 ryzyko kontrahenta 
 ryzyko operacyjne 
 ryzyko związane z przechowywaniem aktywów 
 ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej 
 ryzyko wyceny 
 ryzyko koncentracji 



Aktualna informacja o rodzaju ryzyka, które jest istotne dla subfunduszu oraz jego definicje zawarte są  
w dokumencie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. 



W ramach przyjętych limitów wewnętrznych dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 
oraz na podstawie obowiązujących przepisów ustawy i Statutu, Subfundusz posiada określone limity na 
ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe i koncentracji, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne oraz ryzyko 
kontrahenta. 



Na dzień 30.06.2020 r. Subfundusz naruszał następujące limity inwestycyjne:  



Ryzyko koncentracji/kredytowe 



Lp. Źródło limitu Opis limitu Lokata 
Wartość 



limitu 



Wartość 
na dzień 



bilansowy 



1 Wewnętrzny 



Papiery wartościowe lub 
Instrumenty Rynku Pieniężnego 



wyemitowane przez jeden 
podmiot. 



Akcje Giełda 
Papierów 



Wartościowych 
S.A. 



<=4,5% 
WAN 



7,99% 



2 Wewnętrzny 



Papiery wartościowe lub 
Instrumenty Rynku Pieniężnego 



wyemitowane przez jeden 
podmiot. 



Akcje 
Powszechna 



Kasa 
Oszczędności 



Bank Polski S.A. 



<=4,5% 
WAN 



14,32% 



3 Statut 



W okresie 5 lat 
poprzedzających datę, o której 
mowa w pkt. 2), udział Części 



Udziałowej nie może być 
mniejszy niż 40% oraz nie może 



być większy niż 70% wartości 
Aktywów Subfunduszu, a udział 



Części Dłużnej nie może być 
mniejszy niż 30% oraz nie może 



być większy niż 60% wartości 
Aktywów Subfunduszu 



nd. 



Część 
Udziałowa: 



<40%, 
70%> WA, 



Część 
Dłużna: 
<30%, 



60%> WA 



Część 
Udziałowa: 
29,87% , 



Część 
Dłużna: 
70,10%  
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Opis okoliczności wystąpienia naruszeń przyjętych dla Subfunduszu limitów 



Naruszenie ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w powyższej tabeli wynika z początkowego etapu 
konstruowania portfela oraz niskiego poziomu aktywów utrudniającego możliwość efektywnej dywersyfikacji 
portfela inwestycyjnego z zachowaniem interesu uczestników Subfunduszu. 



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



Towarzystwo prognozuje, że wraz ze wzrostem aktywów Subfunduszu na skutek kolejnych wpłat 
uczestników  zwiększą się realne możliwości (z uwzględnieniem relacji kosztów transakcyjnych do wartości 
pozycji w transakcji)  dywersyfikacji a w konsekwencji nastąpi dostosowanie przekroczeń limitów 
inwestycyjnych. 



Towarzystwo nie posiada informacji o zdarzeniach, które w sposób prawdopodobny mogą wpłynąć na 
przekroczenie określonych dla Subfunduszu limitów ryzyka.   



Informacje ujawniane regularnie: 



Informacje o zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany 
w ich imieniu, oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na 
podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W ramach obowiązującego systemu limitów wewnętrznych przyjęto następujący limit dźwigni finansowej AFI 
wyliczonej z wykorzystywaniem metody zaangażowania: 



Subfundusz BPS 2035 
Limit dźwigni 
finansowej 
(%WAN) 



130 



W okresie sprawozdawczym poziom limitu nie uległ zmianie. 



Prawo do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia 
dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W okresie bilansowym nie wystąpiły zmiany w zakresie prawa do ponownego wykorzystania zabezpieczeń 
lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI. Subfundusz w 
okresie bilansowym nie wykorzystywał ponownie zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 
porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI.  



Informacje o łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



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



 
Dźwignia finansowa AFI (% WAN) 



 



Limit  Na dzień 
30.06.2020 r. 



Minimalna  
w okresie 



sprawozdawczym 



Przeciętna  
w okresie 



sprawozdawczym 



Maksymalna  
w okresie 



sprawozdawczym 



130 100,0 100,0 100,0 100,0 
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2. Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 



(UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z 
użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 
648/2012 (dalej: „Rozporządzenie 2015/2365”) 



Subfundusz, w okresie sprawozdawczym, nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 11 Rozporządzenia 2015/2365, tj.: 
1) udzielania pożyczek papierów wartościowych lub towarów lub zaciągania pożyczek papierów 
wartościowych lub towarów, 
2) transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż (buy-sell back) lub transakcji zwrotnych sprzedaż-kupno (sell-buy 
back), 
3) transakcji odkupu, 
4) transakcji z obowiązkiem uzupełnienia  zabezpieczenia kredytowego, 
oraz swapów przychodu całkowitego w rozumieniu art. 3 ust. 18 Rozporządzenia 2015/2365. 
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I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU 



 



Nazwa Subfunduszu 



BPS 2055 (dalej jako „Subfundusz”) jest subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu BPS Emerytura PPK 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej jako „Fundusz”). 



Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 



- BPS 2025 utworzony 04 czerwca 2019,  



- BPS 2030 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2035 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2040 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2055 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2055 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2055 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2060 utworzony 04 czerwca 2019. 



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



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



- nadania Funduszowi Statutu przez Towarzystwo; 



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



- wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 



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



 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 



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



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



 



Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego 



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



 



Cel inwestycyjny Subfunduszu 



1. Celem inwestycyjnym BPS 2055 jest wzrost wartości Aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat. 



2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 



3. Zdefiniowana Data Subfunduszu to 2055 rok. Fundusz osiągnie Zdefiniowaną Datę w pierwszym Dniu 
Wyceny w 2055 roku. 



4. Subfundusz jest dedykowany dla Uczestników, , którzy urodzili się w latach 1993-1997. 
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Specjalizacja Subfunduszu 



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



1. Instrumenty Rynku Pieniężnego,  



2. dłużne papiery wartościowe,  



3. listy zastawne,  



4. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne  



5. depozyty w bankach krajowych i zagranicznych,  



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



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



 



Ograniczenia inwestycyjne 



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



1)   począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnął swoją Zdefiniowaną Datę, o której mowa w art. 91 
ust. 3 Statutu, udział Części Udziałowej nie może być większy niż 15%, a udział Części Dłużnej nie 
może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu.  



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



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



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



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



2. Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 



1)    nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 



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



- depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach 
kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te 
instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach; 



2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym 
nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają 
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ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w 
swoich operacjach. 



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



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



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



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



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



4. Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu oraz udziału 
poszczególnych kategorii lokat uwzględnia się faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem 
funduszy i instytucji wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub 
tytuły uczestnictwa inwestowane są w aktywa funduszu zdefiniowanej daty, na podstawie ostatnio 
dostępnych funduszowi zdefiniowanej daty danych, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu 
Instrumentów Pochodnych. 



 



Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania 
finansowego 



1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień  30 czerwca 2020 roku, za okres 
od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, przy założeniu kontynuowania działalności 
Funduszu oraz Subfunduszu w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności Funduszu oraz Subfunduszu. 



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



TABELA GŁÓWNA 
  30-06-2020 31-12-2019 



TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Akcje 1 1 25,00% 0 0 0,00% 
Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Prawa do akcji 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Prawa poboru 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Kwity depozytowe 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Listy zastawne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Instrumenty pochodne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 



0 0 0,00% 0 0 0,00% 



Wierzytelności 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Weksle 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Depozyty 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Waluty 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Nieruchomości 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Statki morskie 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Inne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Suma: 1 1 25,00% 0 0 0,00% 



 
 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby poszczególnych składników lokat oraz wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych. 
 
Niniejsze zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego 
sprawozdania finansowego. 
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



 



 



TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY     47   1 1 25,00% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



8 POLSKA - - 0,00% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



26 POLSKA 1 1 25,00% 



POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 
(PLPZU0000011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



13 POLSKA - - 0,00% 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY     -   - - - 
NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU     -   - - - 
Suma:     47   1 1 25,00% 
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TABELE DODATKOWE 



Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 
Nie dotyczy 
 
Instrumenty rynku pieniężnego 
Nie dotyczy 
 
Papiery wartościowe emitowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest 
rzeczpospolita polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 
Nie dotyczy 
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III. BILANS 



BILANS 30-06-2020 31-12-2019 
I. Aktywa 4 0 



1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 0 
2) Należności 0 0 
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 1 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 
6) Nieruchomości 0 0 
7) Pozostałe aktywa 0 0 



II. Zobowiązania 0 0 
III. Aktywa netto (I - II) 4 0 
IV. Kapitał funduszu/subfunduszu 4 0 



1) Kapitał wpłacony 4 0 
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 



V. Dochody zatrzymane 0 0 
1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 0 0 
2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0 0 
VII. Kapitał funduszu/subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-
VI) 



4 0 



      
Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 35,925 0,000 



Kategoria A 35,925 0,000 
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 105,03 0,00 



Kategoria A 105,03 0,00 



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



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 2020-01-01  
do 2020-06-30 



od 2019-06-04  
do 2019-12-31 



od 2019-06-04  
do 2019-06-30 



I. Przychody z lokat 0 0 0 
Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 
Przychody odsetkowe 0 0 0 
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 
Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 



II. Koszty funduszu/subfunduszu 0 0 0 
Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0 0 0 
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 
Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0 0 0 
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 
Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu 0 0 0 
Usługi prawne 0 0 0 
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 
Koszty odsetkowe 0 0 0 
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 
Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 



III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 
IV. Koszty funduszu/subfunduszu netto (II-III) 0 0 0 
V. Przychody z lokat netto (I-IV) 0 0 0 
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0 0 0 



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 
- z tytułu różnic kursowych 0 0 0 



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



0 0 0 



- z tytułu różnic kursowych 0 0 0 
VII. Wynik z operacji (V+-VI) 0 0 0 
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa       



Kategoria A 0,00 0,00 0,00 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na 
jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz 
informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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V. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
od 2020-01-01 do 2020-06-



30 
od 2019-06-04 do 2019-12-



31 
I. Zmiana wartości aktywów netto 4 0 
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0 0 
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy 0 0 



a) przychody z lokat netto 0 0 
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0 0 



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 0 0 
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu/subfunduszu (razem): 0 0 



a) z przychodów z lokat netto 0 0 
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 
c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 



5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) 4 0 
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) 4 0 
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) 0 0 



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 4 0 
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 4 0 
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym (*) 2 0 
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 35,925 0,000 
1. Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym 35,925 0,000 



Kategoria A     
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 35,925 0,000 
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,000 0,000 
Saldo zmian 35,925 0,000 



2. Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu/subfunduszu 35,925 0,000 
Kategoria A     



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 35,925 0,000 
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,000 0,000 
Saldo zmian 35,925 0,000 



3.Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0  0  
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa     
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 



    



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



    



Kategoria A 105,03 0,00 
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 
sprawozdawczym (**) 



    



Kategoria A 0,00% 0,00% 
4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 
sprawozdawczym i data wyceny 



        



Kategoria A 100,00 



2020/01/24, 
2020/01/27, 
2020/01/28, 
2020/01/29, 
2020/01/30, 
2020/01/31 



0,00 0,00 



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



        



Kategoria A 106,34 31-03-2020 0,00 0,00 
6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie 
sprawozdawczym 



        



Kategoria A 105,03 30-06-2020 0,00 0,00 
IV. Procentowy udział kosztów funduszu/subfunduszu w średniej wartości 
aktywów netto, w tym: 



- - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0,00% 0,00% 
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00% 0,00% 
Opłaty dla depozytariusza 0,00% 0,00% 
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0,00% 0,00% 
Usługi w zakresie rachunkowości 0,00% 0,00% 
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu 0,00% 0,00% 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejsze zestawienie zmian należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 
dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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VI. NOTY OBJAŚNIAJĄCE 



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



 



Nota nr 1 Polityka rachunkowości Subfunduszu 



Opis przyjętych zasad rachunkowości: 



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



20. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza 
się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentuje 
odpowiednio jako składnik lokat notowanych lub nienotowanych na aktywnym rynku. Przychody odsetkowe 
od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej oraz prezentuje 
odpowiednio w pozycji należności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu. 



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



22. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz rozlicza się w czasie 
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



Stosowane najważniejsze zasady wyceny  



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



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



3. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej 
wartości godziwej, z zastrzeżeniem następujących zasad: 



3.1. wartością godziwą składników lokat notowanych na rynku aktywnym jest ostatni dostępny na moment 
wyceny kurs z aktywnego rynku. 



3.2. wartość dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na rynku aktywnym wyznacza się 
w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



3.3. wartość godziwa pozostałych składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku może zostać 
oszacowana przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile jest 
możliwe rzetelne oszacowanie przez jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem 
lub poprzez zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat o ile wprowadzone do tego 
modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku lub poprzez oszacowanie wartości składnika 
lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji lub poprzez oszacowanie na podstawie 
publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie papieru wartościowego, w 
szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 



4. W przypadku papierów wartościowych notowanych na więcej niż jednym rynku aktywnym, wartością godziwą 
jest kurs ustalony na rynku głównym. Subfundusz dokonuje wyboru rynków głównych na koniec każdego 
miesiąca kalendarzowego. 



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



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



7. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia 
zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych przy zobowiązaniu się 
Subfunduszu do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty 
różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



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



Wartości szacunkowe 



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



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



Istotne szacunki zastosowane przy sporządzeniu  sprawozdania finansowego Subfunduszu dotyczą kryterium 
wyboru rynku w przypadku braku lub znacząco niskiego wolumenu obrotów na aktywnym rynku, jak również– dla 
papierów wartościowych o charakterze dłużnym wycenianych metodą zamortyzowanego kosztu , dotyczą oceny 
czy zaistniały przesłanki świadczące o utracie wartości składników lokat. 



Dzień wyceny 



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



Stosowane w okresie sprawozdawczym zasady rachunkowości  



Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2019 poz. 351– tekst jednolity z późniejszymi zmianami) 
oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1859). 



Metoda stosowana przy obliczaniu całkowitej ekspozycji 



Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie sposobu, trybu 
oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2017 roku poz. 
1444), Zarząd Towarzystwa przyjął do stosowania Politykę zarządzania ryzykiem uchwałą z dnia 11 września 
2014 r. Zgodnie z Polityką zarządzania ryzykiem Towarzystwo dokonało wyboru metody obliczania całkowitej 
ekspozycji Funduszu i stosowało metodę zaangażowania. Ta zasada obowiązywała do dnia 3 czerwca 2016 r., 
kiedy Zarząd Towarzystwa przyjął do stosowania zmienioną Politykę zarządzania ryzykiem. Zmiana Polityki 
zarządzania ryzykiem wynikała ze zmian w Ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020, poz. 95, z późniejszymi zmianami, 
„Ustawa”) oraz z wejścia w życie Rozporządzenia KE 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków 
dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru 
(„Rozporządzenie”). Zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem Towarzystwo ma obowiązek dokonywać obliczeń 
dźwigni finansowej Funduszu metodą brutto oraz metodą zaangażowania. 



Wprowadzone zmiany stosowanych zasad rachunkowości: 



W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości. 
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Nota nr 2 Należności Subfunduszu 
 
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 30-06-2020 31-12-2019 
Należności 0 0 



Z tytułu zbytych lokat 0 0 
Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 
Z tytułu dywidend 0 0 
Z tytułu odsetek 0 0 
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 0 
Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek 0 0 
Pozostałe 0 0 



 
Nota nr 3 Zobowiązania Subfunduszu 



NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 30-06-2020 31-12-2019 
Zobowiązania 0 0 



Z tytułu nabytych aktywów 0 0 
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu/subfunduszu do odkupu 0 0 
Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 0 0 
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu/subfunduszu 0 0 
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu/subfunduszu 0 0 
Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 
Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 0 
Z tytułu rezerw 0 0 
Pozostałe składniki zobowiązań 0 0 



 



Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 



  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH 



Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 
I. Banki / waluty 0 3 0 0 



MBANK S.A. 0 3 0 0 
PLN 3 3 0 0 



 
  od 2020-01-01 do 2020-06-30 od 2019-06-04 do 2019-12-31 



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



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



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



0 1 0 - 



PLN 1 1 0 0 
 
*) Średni poziom środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym liczony jest na podstawie średniej arytmetycznej stanu na początku i na końcu 
okresu sprawozdawczego. 



 



Nota 4 III. Ekwiwalenty środków pieniężnych 
Nie dotyczy 
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Nota nr 5 Ryzyka 
 



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0 
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0 
Suma: 0 0 



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



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (**) 0 0 
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (**) 0 0 
Zobowiązania (***) 0 0 
Suma: 0 0 



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



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



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



3 0 



Środki na rachunkach bankowych 3 0 
Należności 0 0 



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



3 0 



MBANK S.A. 3 0 
Środki na rachunkach bankowych 3 0 



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



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



  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



- - 
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Nota nr 6 Instrumenty pochodne 
Nie dotyczy 
 
Nota nr 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 
Nie dotyczy 
 
Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 
Nie dotyczy 



 
Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe 



  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 
I. Aktywa 0 4 0 0 
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 3 0 0 



PLN 3 3 0 0 
2) Należności 0 0 0 0 
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 1 0 0 



PLN 1 1 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 
6) Nieruchomości 0 0 0 0 
7) Pozostałe aktywa 0 0 0 0 
II. Zobowiązania 0 0 0 0 



 
Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja 
 



  od 2020-01-01 do 2020-06-30 od 2019-06-04 do 2019-12-31 od 2019-06-04 do 2019-06-30 
NOTA-10 I. 
ZREALIZOWANY I 
NIEZREALIZOWANY 
ZYSK (STRATA) Z 
TYTUŁU LOKAT 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Składniki lokat 
notowane na 
aktywnym rynku 



0 0 0 0 0 0 



Składniki lokat 
nienotowane na 
aktywnym rynku 



0 0 0 0 0 0 



Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 0 0 0 
Suma: 0 0 0 0 0 0 



 



Nota 10 II. Wypłacone dochody Subfunduszu 
Nie dotyczy 
 
Nota 10 III. Wypłacone przychody ze zbycia lokat Subfunduszu 
Nie dotyczy 
 
Nota nr 11 Koszty Subfunduszu 
Nie dotyczy 



Nota 11 I.  Koszty pokrywane przez Towarzystwo 
Nie dotyczy 



Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa 



NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 31-12-2019 
I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe 0 
II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy 
ostatnie lata obrotowe 



  



Kategoria A 0,00 
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VII. INFORMACJA DODATKOWA 



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



sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 



Nie dotyczy. 
 
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych 



w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 



Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dacie bilansu wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym. 
 



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



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



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



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



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



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



Nie wystąpiły przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia 
dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 



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



Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz. 
 



5. Informacja o kontynuacji działalności przez Subfundusz 



Na dzień podpisania jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu nie występuje niepewność co 
do możliwości kontynuowania działalności. W związku z tym jednostkowe sprawozdanie finansowe nie 
zawiera związanych z tą kwestią korekt. 



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



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



Istotnym zdarzeniem mającym miejsce w pierwszym półroczu br. był wybuch pandemii covid-19. 
Potencjalne zagrożenia dla gospodarki światowej zostały w dużej mierze zażegnane dzięki szeroko 
zakrojonej akcji największych banków centralnych na świecie, które wsparły płynność w sektorze 
finansowym, a także dzięki różnym formom wsparcia gospodarek przez narodowe rządy poszczególnych 
krajów. 
Reakcją rynków finansowych na podjęte działania było silne odbicie notowań akcji i obligacji na całym 
świecie. W wielu krajach obligacje osiągają rekordowo niskie rentowności. Stopy procentowe oscylują na 
świecie wokół zera. Akcje, zwłaszcza spółek technologicznych notują rekordy cenowe, pobijając wyceny 
sprzed pandemii. 
Pandemia wywarła duży wpływ na wszystkie gospodarki świata. Drugi kwartał przyniósł recesję na świecie. 
W niektórych krajach nastąpiły około 20% spadki PKB. Oczekiwania rynku wskazują, że w drugim półroczu 
gospodarka światowa odbije, chociaż nadal pozostaje ryzyko pojawienia się silnej fali wtórnej pandemii. W 
przypadku bardziej znaczącego niż zakładane pogorszenia sytuacji gospodarczej i rynkowej, istnieje ryzyko 
negatywnego wpływu takiej sytuacji na wyniki emitentów papierów wartościowych znajdujących się w 
portfelach Subfunduszy, co może przełożyć się negatywnie na ich wyniki finansowe, wycenę, a także na 
zdolność podmiotów do regulowania zobowiązań. Skutki rynkowe wystąpienia pandemii mogą obejmować 
także niższą płynność na rynku oraz potencjalne trudności z upłynnianiem aktywów Subfunduszy bez 
istotnego wpływu na cenę. Opisane okoliczności, w scenariuszu negatywnym, mogą skutkować obniżeniem 
wyceny aktywów Subfunduszy i osiąganej przez nich stopy zwrotu, a także przejściowym zakłóceniem 
płynności bieżącej Subfunduszy. Towarzystwo w ramach zarządzania portfelami inwestycyjnym 
Subfunduszy oraz ryzykiem z nim związanym na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z pandemią i 
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jej wpływ na sytuację makroekonomiczną, sytuację gospodarczą, sytuację poszczególnych emitentów czy 
sytuację rynkową. Towarzystwo podejmuje w sposób ciągły niezbędne działania aby portfele inwestycyjne 
Subfunduszy odzwierciedlały przyjęte strategie inwestycyjne. 
 
Na dzień 30.06.2020 r. Subfundusz naruszał limity inwestycyjne, co zostało opisane w pkt. 1 pozostałych 
informacji wymaganych przepisami prawa. 
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Pozostałe informacje wymagane przepisami prawa 



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



zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.) 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia okresowo informacje o: 
a) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich 



niepłynnością, 
b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, 
c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot nim 



zarządzający 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia regularnie informacje o: 
a) zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany w ich imieniu, 



oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 
porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI, 



b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Informacje ujawniane okresowo: 



Informacje o udziale procentowym aktywów AFI, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w 
związku z ich niepłynnością: 
Subfundusz BPS 2055 nie posiada aktywów będących przedmiotem specjalnych ustaleń związanych z ich 
niepłynnością. 



Informacje o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością 
Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością zapewniają spójność profilu zarządzania 
płynnością z polityką umarzania tytułów uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie było dokonywanych 
zmian w regulacjach zarządzania płynnością. 



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



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie 



W Towarzystwie funkcjonuje wdrożony system zarządzania ryzykiem, w ramach którego wyodrębniono 
jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem. Za opracowanie systemu zarządzania ryzykiem, jego 
wdrożenie oraz właściwe funkcjonowanie odpowiada Zarząd Towarzystwa. System zarządzania ryzykiem 
został wdrożony z uwzględnieniem skali i zakresu działalności Towarzystwa.  



W zależności od profilu i strategii inwestycyjnej subfunduszu, Towarzystwo identyfikuje określone ryzyka 
związane z bieżącym zarządzaniem, w tym przede wszystkim: 
- ryzyko rynkowe 
- ryzyko kredytowe i kontrahenta 
- ryzyko płynności 
- ryzyko operacyjne 



Zarządzanie ryzykiem odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, statutu funduszu, 
procedur i regulaminów wewnętrznych oraz przyjętego w Towarzystwie systemu limitów wewnętrznych. 
System limitów wewnętrznych określa limity na poszczególne rodzaje ryzyka związane z subfunduszem z 
uwzględnieniem polityki i strategii inwestycyjnej. Limity wewnętrzne określane są dodatkowo do ograniczeń 
przewidzianych w przepisach prawa oraz statutu subfunduszu. System limitów wewnętrznych przyjmowany 
jest przez uprawniony do tego Komitet Inwestycyjny. 



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie podlega corocznej ocenie biegłego rewidenta.  
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Aktualny profil ryzyka Subfunduszu:  



Subfundusz BPS 2055 
SRRI 4 



SRRI –Syntetyczny wskaźnik ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa Funduszu 
na podstawie danych historycznych. Wskaźnik określany jest w 7 stopniowej skali, gdzie poziom ryzyka 
związany z Funduszem wzrasta wraz z wartością wskaźnika od 1 do 7.  



Ryzyka istotne dla subfunduszu nie objęte wskaźnikiem SRRI: 
 ryzyko kredytowe 
 ryzyko płynności 
 ryzyko kontrahenta 
 ryzyko operacyjne 
 ryzyko związane z przechowywaniem aktywów 
 ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej 
 ryzyko wyceny 
 ryzyko koncentracji 



Aktualna informacja o rodzaju ryzyka, które jest istotne dla subfunduszu oraz jego definicje zawarte są  
w dokumencie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. 



W ramach przyjętych limitów wewnętrznych dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 
oraz na podstawie obowiązujących przepisów ustawy i Statutu, Subfundusz posiada określone limity na 
ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe i koncentracji, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne oraz ryzyko 
kontrahenta. 



Na dzień 30.06.2020 r. Subfundusz naruszał następujące limity inwestycyjne:  



Ryzyko koncentracji/kredytowe 



Lp. Źródło limitu Opis limitu Lokata 
Wartość 



limitu 



Wartość 
na dzień 



bilansowy 



1 Wewnętrzny 



Papiery wartościowe lub 
Instrumenty Rynku Pieniężnego 



wyemitowane przez jeden 
podmiot. 



Akcje Giełda 
Papierów 



Wartościowych 
S.A. 



<=4,5% 
WAN 



9,21% 



2 Wewnętrzny 



Papiery wartościowe lub 
Instrumenty Rynku Pieniężnego 



wyemitowane przez jeden 
podmiot. 



Akcje 
Powszechna 



Kasa 
Oszczędności 



Bank Polski S.A. 



<=4,5% 
WAN 



16,42% 
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3 Statut 



W okresie 5 lat 
poprzedzających datę, o której 
mowa w pkt. 2), udział Części 



Udziałowej nie może być 
mniejszy niż 40% oraz nie 
może być większy niż 70% 



wartości Aktywów 
Subfunduszu, a udział Części 
Dłużnej nie może być mniejszy 



niż 30% oraz nie może być 
większy niż 60% wartości 



Aktywów Subfunduszu 



nd. 



Część 
Udziałowa: 



<40%, 
70%> WA, 



Część 
Dłużna: 
<30%, 



60%> WA 



Część 
Udziałowa: 



35,99%, 
Część 



Dłużna: 
63,98%  



Opis okoliczności wystąpienia naruszeń przyjętych dla Subfunduszu limitów 



Naruszenie ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w powyższej tabeli wynika z początkowego etapu 
konstruowania portfela oraz niskiego poziomu aktywów utrudniającego możliwość efektywnej dywersyfikacji 
portfela inwestycyjnego z zachowaniem interesu uczestników Subfunduszu. 



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



Towarzystwo prognozuje, że wraz ze wzrostem aktywów Subfunduszu na skutek kolejnych wpłat 
uczestników  zwiększą się realne możliwości (z uwzględnieniem relacji kosztów transakcyjnych do wartości 
pozycji w transakcji)  dywersyfikacji a w konsekwencji nastąpi dostosowanie przekroczeń limitów 
inwestycyjnych. 



Towarzystwo nie posiada informacji o zdarzeniach, które w sposób prawdopodobny mogą wpłynąć na 
przekroczenie określonych dla Subfunduszu limitów ryzyka.   



Informacje ujawniane regularnie: 



Informacje o zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany 
w ich imieniu, oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na 
podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W ramach obowiązującego systemu limitów wewnętrznych przyjęto następujący limit dźwigni finansowej AFI 
wyliczonej z wykorzystywaniem metody zaangażowania: 



Subfundusz BPS 2055 
Limit dźwigni 
finansowej 
(%WAN) 



130 



W okresie sprawozdawczym poziom limitu nie uległ zmianie. 



Prawo do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia 
dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W okresie bilansowym nie wystąpiły zmiany w zakresie prawa do ponownego wykorzystania zabezpieczeń 
lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI. Subfundusz w 
okresie bilansowym nie wykorzystywał ponownie zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 
porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI.  
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Informacje o łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



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



 
Dźwignia finansowa AFI (% WAN) 



 



Limit  Na dzień 
30.06.2020 r. 



Minimalna  
w okresie 



sprawozdawczym 



Przeciętna  
w okresie 



sprawozdawczym 



Maksymalna  
w okresie 



sprawozdawczym 



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



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



(UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z 
użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 
648/2012 (dalej: „Rozporządzenie 2015/2365”) 



Subfundusz, w okresie sprawozdawczym, nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 11 Rozporządzenia 2015/2365, tj.: 
1) udzielania pożyczek papierów wartościowych lub towarów lub zaciągania pożyczek papierów 
wartościowych lub towarów, 
2) transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż (buy-sell back) lub transakcji zwrotnych sprzedaż-kupno (sell-buy 
back), 
3) transakcji odkupu, 
4) transakcji z obowiązkiem uzupełnienia  zabezpieczenia kredytowego, 
oraz swapów przychodu całkowitego w rozumieniu art. 3 ust. 18 Rozporządzenia 2015/2365. 
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Raport  
z przeglądu półrocznego  
sprawozdania finansowego 



 



Dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 



Wprowadzenie 



Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego sprawozdania finansowego BPS Emerytura PPK SFIO 



Subfundusz BPS 2055  (Subfundusz) wydzielonego w ramach BPS Emerytura Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego PPK  (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, na które składają się 



zestawienie lokat i bilans sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku, rachunek wyniku z operacji, 



zestawienie zmian w aktywach netto, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz noty 



objaśniające i informacja dodatkowa. 



Za sporządzenie i rzetelną prezentację tego półrocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 



29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku poz. 351, z późniejszymi zmianami) 



(ustawa o rachunkowości), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi 



przepisami prawa, odpowiedzialny jest Zarząd BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 



(Towarzystwo). Zgodnie z ustawą o rachunkowości Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby 



sprawozdanie finansowe Subfunduszu spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.  



Jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat tego półrocznego sprawozdania finansowego na 



podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu. 



Zakres przeglądu 



Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu Międzynarodowego 



Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd  śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez 



niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych 



Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku. Przegląd śródrocznych informacji finansowych polega na kierowaniu 



zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, oraz przeprowadzaniu 



procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Przegląd ma znacząco węższy zakres niż badanie 



przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów 



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



(z późniejszymi zmianami) i w konsekwencji nie umożliwia nam uzyskania pewności, że wszystkie istotne 



kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy 



opinii z badania. 
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Wniosek  



Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nie zwróciło naszej uwagi nic, co 



kazałoby nam sądzić, że załączone półroczne sprawozdanie finansowe nie przekazuje rzetelnego i jasnego 



obrazu sytuacji finansowej Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz jego wyniku finansowego za 



okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej 



podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.  



Objaśnienia 



Zwracamy uwagę na fakt, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu za okres od dnia rejestracji  



w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych tj. od 4 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku nie zostało zbadane 



przez biegłego rewidenta oraz nie zostało złożone we właściwym rejestrze. Dane finansowe za okres od  



4 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały zamieszczone jako 



okres porównawczy w półrocznym sprawozdaniu finansowym. Nasz wniosek nie zawiera modyfikacji odnośnie 



tej sprawy.  



 



Zwracamy uwagę na notę nr 6 informacji dodatkowych do półrocznego sprawozdania finansowego, w której 



Zarząd Towarzystwa ujawnił utrzymujące się na dzień 30 czerwca 2020 roku przypadki naruszenia przez 



Subfundusz limitów inwestycyjnych określonych w odrębnych przepisach. Nasz wniosek nie zawiera 



modyfikacji odnośnie tej sprawy. 



 



 



 



 



 



Paweł Zaczyński 
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Warszawa, dnia 31 sierpnia 2020 roku. 



 



 








						2020-08-31T21:42:40+0200

















 
     


  


 


W celu zapewnienia najlepszego działania zalecane jest otwarcie  

tego portfolio PDF w programie Acrobat X, Adobe Reader X
 


lub w nowszej wersji któregoś z tych programów.
 


Pobierz program 
Adobe Reader! 



http://www.adobe.com/go/reader_download_pl








 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 



 



BPS 2060 



 



WYDZIELONEGO W RAMACH 



BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU 
INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 



 



 



ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2020 ROKU 



DO DNIA 30 CZERWCA 2020 ROKU 



 











 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO, BPS 2060 



 
2 



 



 



I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU 



 



Nazwa Subfunduszu 



BPS 2060 (dalej jako „Subfundusz”) jest subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu BPS Emerytura PPK 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej jako „Fundusz”). 



Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 



- BPS 2025 utworzony 04 czerwca 2019,  



- BPS 2030 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2035 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2040 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2045 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2050 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2055 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2060 utworzony 04 czerwca 2019. 



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



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



- nadania Funduszowi Statutu przez Towarzystwo; 



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



- wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 



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



 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 



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



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



 



Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego 



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



 



Cel inwestycyjny Subfunduszu 



1. Celem inwestycyjnym BPS 2060 jest wzrost wartości Aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat. 



2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 



3. Zdefiniowana Data Subfunduszu to 2060 rok. Fundusz osiągnie Zdefiniowaną Datę w pierwszym Dniu 
Wyceny w 2060 roku. 



4. Subfundusz jest dedykowany dla Uczestników, którzy urodzili się w latach 1998-2002. 
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Specjalizacja Subfunduszu 



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



1. Instrumenty Rynku Pieniężnego,  



2. dłużne papiery wartościowe,  



3. listy zastawne,  



4. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne  



5. depozyty w bankach krajowych i zagranicznych,  



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



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



 



Ograniczenia inwestycyjne 



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



1)   począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnął swoją Zdefiniowaną Datę, o której mowa w art. 101 
ust. 3 Statutu, udział Części Udziałowej nie może być większy niż 15%, a udział Części Dłużnej nie 
może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu.  



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



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



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



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



2. Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 



1)    nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 



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



- depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach 
kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te 
instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach; 



2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym 
nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają 
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ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w 
swoich operacjach. 



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



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



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



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



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



4. Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu oraz udziału 
poszczególnych kategorii lokat uwzględnia się faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem 
funduszy i instytucji wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub 
tytuły uczestnictwa inwestowane są w aktywa funduszu zdefiniowanej daty, na podstawie ostatnio 
dostępnych funduszowi zdefiniowanej daty danych, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu 
Instrumentów Pochodnych. 



 



Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania 
finansowego 



1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień  30 czerwca 2020 roku, za okres 
od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, przy założeniu kontynuowania działalności 
Funduszu oraz Subfunduszu w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności Funduszu oraz Subfunduszu. 



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



TABELA GŁÓWNA 
 



  30-06-2020 31-12-2019 



TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Akcje 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Prawa do akcji 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Prawa poboru 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Kwity depozytowe 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Listy zastawne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Instrumenty pochodne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 



0 0 0,00% 0 0 0,00% 



Wierzytelności 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Weksle 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Depozyty 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Waluty 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Nieruchomości 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Statki morskie 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Inne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Suma: 0 0 0,00% 0 0 0,00% 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby poszczególnych składników lokat oraz wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych. 
 
Niniejsze zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego 
sprawozdania finansowego. 
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



 



TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY     15   0 0 0,00% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



3 POLSKA 0 0 0,00% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



8 POLSKA 0 0 0,00% 



POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 
(PLPZU0000011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



4 POLSKA 0 0 0,00% 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY     -   - - - 
NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU     -   - - - 
Suma:     15   - - 0,00% 
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TABELE DODATKOWE 



Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 
Nie dotyczy 
 
Instrumenty rynku pieniężnego 
Nie dotyczy 
 
Papiery wartościowe emitowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest 
rzeczpospolita polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 
Nie dotyczy 
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III. BILANS 



BILANS 30-06-2020 31-12-2019 
I. Aktywa 1 0 



1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 0 
2) Należności 0 0 
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 
6) Nieruchomości 0 0 
7) Pozostałe aktywa 0 0 



II. Zobowiązania 0 0 
III. Aktywa netto (I - II) 1 0 
IV. Kapitał funduszu/subfunduszu 1 0 



1) Kapitał wpłacony 1 0 
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 



V. Dochody zatrzymane 0 0 
1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 0 0 
2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0 0 
VII. Kapitał funduszu/subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 0 
      
Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 10,848 0,000 



Kategoria A 10,848 0,000 
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 104,26 0,00 



Kategoria A 104,26 0,00 



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



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 2020-01-01  
do 2020-06-30 



od 2019-06-04  
do 2019-12-31 



od 2019-06-04  
do 2019-06-30 



I. Przychody z lokat 0 0 0 
Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 
Przychody odsetkowe 0 0 0 
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 
Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 



II. Koszty funduszu/subfunduszu 0 0 0 
Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0 0 0 
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 
Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0 0 0 
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 
Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu 0 0 0 
Usługi prawne 0 0 0 
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 
Koszty odsetkowe 0 0 0 
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 
Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 



III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 
IV. Koszty funduszu/subfunduszu netto (II-III) 0 0 0 
V. Przychody z lokat netto (I-IV) 0 0 0 
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0 0 0 



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 
- z tytułu różnic kursowych 0 0 0 



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



0 0 0 



- z tytułu różnic kursowych 0 0 0 
VII. Wynik z operacji (V+-VI) 0 0 0 
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa       



Kategoria A 0,00 0,00 0,00 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na 
jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz 
informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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V. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
od 2020-01-01 do 2020-06-



30 
od 2019-06-04 do 2019-12-



31 
I. Zmiana wartości aktywów netto 1 0 
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0 0 
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy 0 0 



a) przychody z lokat netto 0 0 
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0 0 



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 0 0 
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu/subfunduszu (razem): 0 0 



a) z przychodów z lokat netto 0 0 
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 
c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 



5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) 1 0 
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) 1 0 
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) 0 0 



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 1 0 
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 0 
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym (*) 0 0 
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 10,848 0,000 
1. Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym 10,848 0,000 



Kategoria A     
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 10,848 0,000 
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,000 0,000 
Saldo zmian 10,848 0,000 



2. Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu/subfunduszu 10,848 0,000 
Kategoria A     



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 10,848 0,000 
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,000 0,000 
Saldo zmian 10,848 0,000 



3.Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0  0  
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa     
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 



    



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



    



Kategoria A 104,26 0,00 
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 
sprawozdawczym (**) 



    



Kategoria A 0,00% 0,00% 
4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 
sprawozdawczym i data wyceny 



        



Kategoria A 100,00 



2020/01/14, 
2020/01/15, 
2020/01/16, 
2020/01/17, 
2020/01/20, 
2020/01/21, 
2020/01/22, 
2020/01/23, 
2020/01/24, 
2020/01/27, 
2020/01/28, 
2020/01/29, 
2020/01/30, 
2020/01/31, 
2020/02/03, 
2020/02/04, 
2020/02/05, 
2020/02/06, 
2020/02/07, 
2020/02/10, 
2020/02/11, 
2020/02/12, 
2020/02/13, 
2020/02/14, 
2020/02/17, 
2020/02/18, 
2020/02/19, 
2020/02/20, 
2020/02/21 



0,00 0,00 



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



        



Kategoria A 106,53 31-03-2020 0,00 0,00 
6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie 
sprawozdawczym 



        



Kategoria A 104,26 30-06-2020 0,00 0,00 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
od 2020-01-01 do 2020-06-



30 
od 2019-06-04 do 2019-12-



31 
IV. Procentowy udział kosztów funduszu/subfunduszu w średniej wartości 
aktywów netto, w tym: 



- - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0,00% 0,00% 
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00% 0,00% 
Opłaty dla depozytariusza 0,00% 0,00% 
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0,00% 0,00% 
Usługi w zakresie rachunkowości 0,00% 0,00% 
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu 0,00% 0,00% 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejsze zestawienie zmian należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 
dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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VI. NOTY OBJAŚNIAJĄCE 



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



 



Nota nr 1 Polityka rachunkowości Subfunduszu 



Opis przyjętych zasad rachunkowości: 



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



20. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza 
się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentuje 
odpowiednio jako składnik lokat notowanych lub nienotowanych na aktywnym rynku. Przychody odsetkowe 
od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej oraz prezentuje 
odpowiednio w pozycji należności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu. 



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



22. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz rozlicza się w czasie 
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



Stosowane najważniejsze zasady wyceny  



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



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



3. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej 
wartości godziwej, z zastrzeżeniem następujących zasad: 



3.1. wartością godziwą składników lokat notowanych na rynku aktywnym jest ostatni dostępny na moment 
wyceny kurs z aktywnego rynku. 



3.2. wartość dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na rynku aktywnym wyznacza się 
w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



3.3. wartość godziwa pozostałych składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku może zostać 
oszacowana przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile jest 
możliwe rzetelne oszacowanie przez jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem 
lub poprzez zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat o ile wprowadzone do tego 
modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku lub poprzez oszacowanie wartości składnika 
lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji lub poprzez oszacowanie na podstawie 
publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie papieru wartościowego, w 
szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 



4. W przypadku papierów wartościowych notowanych na więcej niż jednym rynku aktywnym, wartością godziwą 
jest kurs ustalony na rynku głównym. Subfundusz dokonuje wyboru rynków głównych na koniec każdego 
miesiąca kalendarzowego. 



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



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



7. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia 
zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych przy zobowiązaniu się 
Subfunduszu do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty 
różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



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



Wartości szacunkowe 



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



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



Istotne szacunki zastosowane przy sporządzeniu  sprawozdania finansowego Subfunduszu dotyczą kryterium 
wyboru rynku w przypadku braku lub znacząco niskiego wolumenu obrotów na aktywnym rynku, jak również– dla 
papierów wartościowych o charakterze dłużnym wycenianych metodą zamortyzowanego kosztu , dotyczą oceny 
czy zaistniały przesłanki świadczące o utracie wartości składników lokat. 



Dzień wyceny 



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



Stosowane w okresie sprawozdawczym zasady rachunkowości  



Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2019 poz. 351– tekst jednolity z późniejszymi zmianami) 
oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1859). 



Metoda stosowana przy obliczaniu całkowitej ekspozycji 



Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie sposobu, trybu 
oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2017 roku poz. 
1444), Zarząd Towarzystwa przyjął do stosowania Politykę zarządzania ryzykiem uchwałą z dnia 11 września 
2014 r. Zgodnie z Polityką zarządzania ryzykiem Towarzystwo dokonało wyboru metody obliczania całkowitej 
ekspozycji Funduszu i stosowało metodę zaangażowania. Ta zasada obowiązywała do dnia 3 czerwca 2016 r., 
kiedy Zarząd Towarzystwa przyjął do stosowania zmienioną Politykę zarządzania ryzykiem. Zmiana Polityki 
zarządzania ryzykiem wynikała ze zmian w Ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020, poz. 95, z późniejszymi zmianami, 
„Ustawa”) oraz z wejścia w życie Rozporządzenia KE 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków 
dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru 
(„Rozporządzenie”). Zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem Towarzystwo ma obowiązek dokonywać obliczeń 
dźwigni finansowej Funduszu metodą brutto oraz metodą zaangażowania. 



Wprowadzone zmiany stosowanych zasad rachunkowości: 



W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości. 
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Nota nr 2 Należności Subfunduszu 
 
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 30-06-2020 31-12-2019 
Należności 0 0 



Z tytułu zbytych lokat 0 0 
Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 
Z tytułu dywidend 0 0 
Z tytułu odsetek 0 0 
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 0 
Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek 0 0 
Pozostałe 0 0 



 
Nota nr 3 Zobowiązania Subfunduszu 



Nie dotyczy 
 



 



Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 



  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 
I. Banki / waluty 0 1 0 0 



MBANK S.A. 0 1 0 0 
PLN 1 1 0 0 



 
  od 2020-01-01 do 2020-06-30 od 2019-06-04 do 2019-12-31 



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



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



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



0 - 0 - 



PLN 0 0 0 0 
 
*) Średni poziom środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym liczony jest na podstawie średniej arytmetycznej stanu na początku i na końcu 
okresu sprawozdawczego. 



 



Nota 4 III. Ekwiwalenty środków pieniężnych 
Nie dotyczy 
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Nota nr 5 Ryzyka 
 



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0 
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0 
Suma: 0 0 



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



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (**) 0 0 
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (**) 0 0 
Zobowiązania (***) 0 0 
Suma: 0 0 



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



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



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



1 0 



Środki na rachunkach bankowych 1 0 
Należności 0 0 



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



1 0 



MBANK S.A. 1 0 
Środki na rachunkach bankowych 1 0 



 



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



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



  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



- - 
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Nota nr 6 Instrumenty pochodne 
Nie dotyczy 
 
Nota nr 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 
Nie dotyczy 
 
Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 
Nie dotyczy 



 
Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe 



  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 
I. Aktywa 0 1 0 0 
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 1 0 0 



PLN 1 1 0 0 
2) Należności 0 0 0 0 
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 
6) Nieruchomości 0 0 0 0 
7) Pozostałe aktywa 0 0 0 0 
II. Zobowiązania 0 0 0 0 



 
Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja 



  od 2020-01-01 do 2020-06-30 od 2019-06-04 do 2019-12-31 od 2019-06-04 do 2019-06-30 



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



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Składniki lokat notowane na 
aktywnym rynku 



0 0 0 0 0 0 



Składniki lokat nienotowane na 
aktywnym rynku 



0 0 0 0 0 0 



Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 0 0 0 
Suma: 0 0 0 0 0 0 



 
 



Nota 10 II. Wypłacone dochody Subfunduszu 
Nie dotyczy 
 
Nota 10 III. Wypłacone przychody ze zbycia lokat Subfunduszu 
Nie dotyczy 
Nota nr 11 Koszty Subfunduszu 
Nie dotyczy 



Nota 11 I.  Koszty pokrywane przez Towarzystwo 
Nie dotyczy 



Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa 



NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 31-12-2019 
I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe 0 
II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata 
obrotowe 



  



Kategoria A 0,00 
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VII. INFORMACJA DODATKOWA 



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



sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 



Nie dotyczy. 
 
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych 



w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 



Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dacie bilansu wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym. 
 



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



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



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



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



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



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



Nie wystąpiły przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia 
dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 



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



Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz. 
 



5. Informacja o kontynuacji działalności przez Subfundusz 



Na dzień podpisania jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu nie występuje niepewność co 
do możliwości kontynuowania działalności. W związku z tym jednostkowe sprawozdanie finansowe nie 
zawiera związanych z tą kwestią korekt. 



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



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



Istotnym zdarzeniem mającym miejsce w pierwszym półroczu br. był wybuch pandemii covid-19. 
Potencjalne zagrożenia dla gospodarki światowej zostały w dużej mierze zażegnane dzięki szeroko 
zakrojonej akcji największych banków centralnych na świecie, które wsparły płynność w sektorze 
finansowym, a także dzięki różnym formom wsparcia gospodarek przez narodowe rządy poszczególnych 
krajów. 



Reakcją rynków finansowych na podjęte działania było silne odbicie notowań akcji i obligacji na całym 
świecie. W wielu krajach obligacje osiągają rekordowo niskie rentowności. Stopy procentowe oscylują na 
świecie wokół zera. Akcje, zwłaszcza spółek technologicznych notują rekordy cenowe, pobijając wyceny 
sprzed pandemii. 



Pandemia wywarła duży wpływ na wszystkie gospodarki świata. Drugi kwartał przyniósł recesję na świecie. 
W niektórych krajach nastąpiły około 20% spadki PKB. Oczekiwania rynku wskazują, że w drugim półroczu 
gospodarka światowa odbije, chociaż nadal pozostaje ryzyko pojawienia się silnej fali wtórnej pandemii. W 
przypadku bardziej znaczącego niż zakładane pogorszenia sytuacji gospodarczej i rynkowej, istnieje ryzyko 
negatywnego wpływu takiej sytuacji na wyniki emitentów papierów wartościowych znajdujących się w 
portfelach Subfunduszy, co może przełożyć się negatywnie na ich wyniki finansowe, wycenę, a także na 
zdolność podmiotów do regulowania zobowiązań. Skutki rynkowe wystąpienia pandemii mogą obejmować 
także niższą płynność na rynku oraz potencjalne trudności z upłynnianiem aktywów Subfunduszy bez 
istotnego wpływu na cenę. Opisane okoliczności, w scenariuszu negatywnym, mogą skutkować obniżeniem 











 
 
 



 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO, BPS 2060 



 
19 



 



 



wyceny aktywów Subfunduszy i osiąganej przez nich stopy zwrotu, a także przejściowym zakłóceniem 
płynności bieżącej Subfunduszy. Towarzystwo w ramach zarządzania portfelami inwestycyjnym 
Subfunduszy oraz ryzykiem z nim związanym na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z pandemią i 
jej wpływ na sytuację makroekonomiczną, sytuację gospodarczą, sytuację poszczególnych emitentów czy 
sytuację rynkową. Towarzystwo podejmuje w sposób ciągły niezbędne działania aby portfele inwestycyjne 
Subfunduszy odzwierciedlały przyjęte strategie inwestycyjne. 



Na dzień 30.06.2020 r. Subfundusz naruszał limity inwestycyjne, co zostało opisane w pkt. 1 pozostałych 
informacji wymaganych przepisami prawa. 
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Pozostałe informacje wymagane przepisami prawa 



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



zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.) 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia okresowo informacje o: 
a) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich 



niepłynnością, 
b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, 
c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot nim 



zarządzający 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia regularnie informacje o: 
a) zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany w ich imieniu, 



oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 
porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI, 



b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Informacje ujawniane okresowo: 



Informacje o udziale procentowym aktywów AFI, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w 
związku z ich niepłynnością: 
Subfundusz BPS 2060 nie posiada aktywów będących przedmiotem specjalnych ustaleń związanych z ich 
niepłynnością. 



Informacje o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością 
Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością zapewniają spójność profilu zarządzania 
płynnością z polityką umarzania tytułów uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie było dokonywanych 
zmian w regulacjach zarządzania płynnością. 



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



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie 



W Towarzystwie funkcjonuje wdrożony system zarządzania ryzykiem, w ramach którego wyodrębniono 
jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem. Za opracowanie systemu zarządzania ryzykiem, jego 
wdrożenie oraz właściwe funkcjonowanie odpowiada Zarząd Towarzystwa. System zarządzania ryzykiem 
został wdrożony z uwzględnieniem skali i zakresu działalności Towarzystwa.  



W zależności od profilu i strategii inwestycyjnej subfunduszu, Towarzystwo identyfikuje określone ryzyka 
związane z bieżącym zarządzaniem, w tym przede wszystkim: 
- ryzyko rynkowe 
- ryzyko kredytowe i kontrahenta 
- ryzyko płynności 
- ryzyko operacyjne 



Zarządzanie ryzykiem odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, statutu funduszu, 
procedur i regulaminów wewnętrznych oraz przyjętego w Towarzystwie systemu limitów wewnętrznych. 
System limitów wewnętrznych określa limity na poszczególne rodzaje ryzyka związane z subfunduszem z 
uwzględnieniem polityki i strategii inwestycyjnej. Limity wewnętrzne określane są dodatkowo do ograniczeń 
przewidzianych w przepisach prawa oraz statutu subfunduszu. System limitów wewnętrznych przyjmowany 
jest przez uprawniony do tego Komitet Inwestycyjny. 



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie podlega corocznej ocenie biegłego rewidenta.  
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Aktualny profil ryzyka Subfunduszu:  



Subfundusz BPS 2060 
SRRI 4 



SRRI –Syntetyczny wskaźnik ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa Funduszu 
na podstawie danych historycznych. Wskaźnik określany jest w 7 stopniowej skali, gdzie poziom ryzyka 
związany z Funduszem wzrasta wraz z wartością wskaźnika od 1 do 7.  



Ryzyka istotne dla subfunduszu nie objęte wskaźnikiem SRRI: 
 ryzyko kredytowe 
 ryzyko płynności 
 ryzyko kontrahenta 
 ryzyko operacyjne 
 ryzyko związane z przechowywaniem aktywów 
 ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej 
 ryzyko wyceny 
 ryzyko koncentracji 



Aktualna informacja o rodzaju ryzyka, które jest istotne dla subfunduszu oraz jego definicje zawarte są  
w dokumencie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. 



W ramach przyjętych limitów wewnętrznych dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 
oraz na podstawie obowiązujących przepisów ustawy i Statutu, Subfundusz posiada określone limity na 
ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe i koncentracji, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne oraz ryzyko 
kontrahenta. 



Na dzień 30.06.2020 r. Subfundusz naruszał następujące limity inwestycyjne:  



Ryzyko koncentracji/kredytowe 



Lp. Źródło limitu Opis limitu Lokata 
Wartość 



limitu 



Wartość 
na dzień 



bilansowy 



1 Wewnętrzny 



Papiery wartościowe lub 
Instrumenty Rynku Pieniężnego 



wyemitowane przez jeden 
podmiot. 



Akcje Giełda 
Papierów 



Wartościowych 
S.A. 



<=4,5% 
WAN 



11,09% 



2 Wewnętrzny 



Papiery wartościowe lub 
Instrumenty Rynku Pieniężnego 



wyemitowane przez jeden 
podmiot. 



Akcje 
Powszechna 



Kasa 
Oszczędności 



Bank Polski S.A. 



<=4,5% 
WAN 



16,21% 
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3 Statut 



W okresie 5 lat 
poprzedzających datę, o której 
mowa w pkt. 2), udział Części 



Udziałowej nie może być 
mniejszy niż 40% oraz nie 
może być większy niż 70% 



wartości Aktywów 
Subfunduszu, a udział Części 
Dłużnej nie może być mniejszy 



niż 30% oraz nie może być 
większy niż 60% wartości 



Aktywów Subfunduszu 



nd. 



Część 
Udziałowa: 



<40%, 
70%> WA, 



Część 
Dłużna: 
<30%, 



60%> WA 



Część 
Udziałowa: 



37,53%, 
Część 



Dłużna: 
62,43%  



Opis okoliczności wystąpienia naruszeń przyjętych dla Subfunduszu limitów 



Naruszenie ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w powyższej tabeli wynika z początkowego etapu 
konstruowania portfela oraz niskiego poziomu aktywów utrudniającego możliwość efektywnej dywersyfikacji 
portfela inwestycyjnego z zachowaniem interesu uczestników Subfunduszu. 



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



Towarzystwo prognozuje, że wraz ze wzrostem aktywów Subfunduszu na skutek kolejnych wpłat 
uczestników  zwiększą się realne możliwości (z uwzględnieniem relacji kosztów transakcyjnych do wartości 
pozycji w transakcji)  dywersyfikacji a w konsekwencji nastąpi dostosowanie przekroczeń limitów 
inwestycyjnych. 



Towarzystwo nie posiada informacji o zdarzeniach, które w sposób prawdopodobny mogą wpłynąć na 
przekroczenie określonych dla Subfunduszu limitów ryzyka.   



Informacje ujawniane regularnie: 



Informacje o zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany 
w ich imieniu, oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na 
podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W ramach obowiązującego systemu limitów wewnętrznych przyjęto następujący limit dźwigni finansowej AFI 
wyliczonej z wykorzystywaniem metody zaangażowania: 



Subfundusz BPS 2060 
Limit dźwigni 
finansowej 
(%WAN) 



130 



W okresie sprawozdawczym poziom limitu nie uległ zmianie. 



Prawo do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia 
dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W okresie bilansowym nie wystąpiły zmiany w zakresie prawa do ponownego wykorzystania zabezpieczeń 
lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI. Subfundusz w 
okresie bilansowym nie wykorzystywał ponownie zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 
porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI.  
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Informacje o łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



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



 
Dźwignia finansowa AFI (% WAN) 



 



Limit  Na dzień 
30.06.2020 r. 



Minimalna  
w okresie 



sprawozdawczym 



Przeciętna  
w okresie 



sprawozdawczym 



Maksymalna  
w okresie 



sprawozdawczym 



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



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



(UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z 
użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 
648/2012 (dalej: „Rozporządzenie 2015/2365”) 



Subfundusz, w okresie sprawozdawczym, nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 11 Rozporządzenia 2015/2365, tj.: 
1) udzielania pożyczek papierów wartościowych lub towarów lub zaciągania pożyczek papierów 
wartościowych lub towarów, 
2) transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż (buy-sell back) lub transakcji zwrotnych sprzedaż-kupno (sell-buy 
back), 
3) transakcji odkupu, 
4) transakcji z obowiązkiem uzupełnienia  zabezpieczenia kredytowego, 
oraz swapów przychodu całkowitego w rozumieniu art. 3 ust. 18 Rozporządzenia 2015/2365. 
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Raport  
z przeglądu półrocznego  
sprawozdania finansowego 



 



Dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 



Wprowadzenie 



Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego sprawozdania finansowego BPS Emerytura PPK SFIO 



Subfundusz BPS 2060  (Subfundusz) wydzielonego w ramach BPS Emerytura Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego PPK  (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, na które składają się 



zestawienie lokat i bilans sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku, rachunek wyniku z operacji, 



zestawienie zmian w aktywach netto, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz noty 



objaśniające i informacja dodatkowa. 



Za sporządzenie i rzetelną prezentację tego półrocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 



29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku poz. 351, z późniejszymi zmianami) 



(ustawa o rachunkowości), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi 



przepisami prawa, odpowiedzialny jest Zarząd BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 



(Towarzystwo). Zgodnie z ustawą o rachunkowości Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby 



sprawozdanie finansowe Subfunduszu spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.  



Jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat tego półrocznego sprawozdania finansowego na 



podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu. 



Zakres przeglądu 



Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu Międzynarodowego 



Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd  śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez 



niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych 



Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku. Przegląd śródrocznych informacji finansowych polega na kierowaniu 



zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, oraz przeprowadzaniu 



procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Przegląd ma znacząco węższy zakres niż badanie 



przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów 



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



(z późniejszymi zmianami) i w konsekwencji nie umożliwia nam uzyskania pewności, że wszystkie istotne 



kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy 



opinii z badania. 
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Wniosek  



Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nie zwróciło naszej uwagi nic, co 



kazałoby nam sądzić, że załączone półroczne sprawozdanie finansowe nie przekazuje rzetelnego i jasnego 



obrazu sytuacji finansowej Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz jego wyniku finansowego za 



okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej 



podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.  



Objaśnienia 



Zwracamy uwagę na fakt, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu za okres od dnia rejestracji  



w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych tj. od 4 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku nie zostało zbadane 



przez biegłego rewidenta oraz nie zostało złożone we właściwym rejestrze. Dane finansowe za okres od  



4 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały zamieszczone jako 



okres porównawczy w półrocznym sprawozdaniu finansowym. Nasz wniosek nie zawiera modyfikacji odnośnie 



tej sprawy.  



 



Zwracamy uwagę na notę nr 6 informacji dodatkowych do półrocznego sprawozdania finansowego, w której 



Zarząd Towarzystwa ujawnił utrzymujące się na dzień 30 czerwca 2020 roku przypadki naruszenia przez 



Subfundusz limitów inwestycyjnych określonych w odrębnych przepisach. Nasz wniosek nie zawiera 



modyfikacji odnośnie tej sprawy. 



 



 



 



 



 



Paweł Zaczyński 
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I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU 



 



Nazwa Subfunduszu 



BPS 2025 (dalej jako „Subfundusz”) jest subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu BPS Emerytura PPK 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej jako „Fundusz”). 



Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 



- BPS 2025 utworzony 04 czerwca 2019,  



- BPS 2030 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2035 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2040 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2045 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2050 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2055 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2060 utworzony 04 czerwca 2019. 



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



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



- nadania Funduszowi Statutu przez Towarzystwo; 



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



- wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 



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



 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 



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



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



 



Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego 



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



 



Cel inwestycyjny Subfunduszu 



1. Celem inwestycyjnym BPS 2025 jest wzrost wartości Aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat..  



2. Zdefiniowana Data Subfunduszu to 2025 rok. Fundusz osiągnie Zdefiniowaną Datę w pierwszym Dniu 
Wyceny w 2025 roku. 



3. Subfundusz jest dedykowany dla Uczestników, którzy urodzili się w latach 1963-1967 oraz dla osób 
urodzonych przed 1963 roku. 



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



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



5. Instrumenty Rynku Pieniężnego,  



6. dłużne papiery wartościowe,  



7. listy zastawne,  



8. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne  



9. depozyty w bankach krajowych i zagranicznych,  



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



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



 



Ograniczenia inwestycyjne 



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



1)   począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnął swoją Zdefiniowaną Datę, o której mowa w art. 31 
ust. 3 Statutu, udział Części Udziałowej nie może być większy niż 15%, a udział Części Dłużnej nie 
może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu.  



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



3)   począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt. 2) udział 
Części Udziałowej nie może być mniejszy, niż 25% oraz nie może być większy niż 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz nie większy, niż 
75% wartości Aktywów Subfunduszu; 



2. Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 



1)    nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 



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



- depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach 
kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te 
instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach; 



2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym 
nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają 
ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w 
swoich operacjach. 



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



1) nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych wchodzące w skład indeksu WIG20 lub Instrumenty Pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20; 
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2) nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub Instrumenty 
Pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40; 



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



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



4. Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu oraz udziału 
poszczególnych kategorii lokat uwzględnia się faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem 
funduszy i instytucji wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub 
tytuły uczestnictwa inwestowane są w aktywa funduszu zdefiniowanej daty, na podstawie ostatnio 
dostępnych funduszowi zdefiniowanej daty danych, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu 
Instrumentów Pochodnych. 



 



Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania 
finansowego 



1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień  30 czerwca 2020 roku, za okres 
od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, przy założeniu kontynuowania działalności 
Funduszu oraz Subfunduszu w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności Funduszu oraz Subfunduszu. 



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



TABELA GŁÓWNA 
 



  30-06-2020 31-12-2019 



TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Akcje 2 2 11,76% 0 0 0,00% 
Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Prawa do akcji 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Prawa poboru 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Kwity depozytowe 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Listy zastawne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Instrumenty pochodne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 



0 0 0,00% 0 0 0,00% 



Wierzytelności 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Weksle 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Depozyty 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Waluty 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Nieruchomości 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Statki morskie 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Inne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Suma: 2 2 11,76% 0 0 0,00% 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby poszczególnych składników lokat oraz wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych. 
 
Niniejsze zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego 
sprawozdania finansowego. 
 











 
 
 



 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO, BPS 2025 



 
6 



 



 



TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



 



 



TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY     74   2 2 11,76% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



13 POLSKA 0 0 0,00% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



39 POLSKA 1 1 5,88% 



POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 
(PLPZU0000011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



22 POLSKA 1 1 5,88% 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY     -   - - - 
NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU     -   - - - 
Suma:     74   2 2 11,76% 
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TABELE DODATKOWE 



Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 
Nie dotyczy 
 
Instrumenty rynku pieniężnego 
Nie dotyczy 
 
Papiery wartościowe emitowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest 
rzeczpospolita polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 
Nie dotyczy 
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III. BILANS 



BILANS 30-06-2020 31-12-2019 
I. Aktywa 17 0 



1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 0 
2) Należności 0 0 
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 
6) Nieruchomości 0 0 
7) Pozostałe aktywa 0 0 



II. Zobowiązania 1 0 
III. Aktywa netto (I - II) 16 0 
IV. Kapitał funduszu/subfunduszu 16 0 



1) Kapitał wpłacony 16 0 
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 



V. Dochody zatrzymane 0 0 
1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 0 0 
2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0 0 
VII. Kapitał funduszu/subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-
VI) 



16 0 



      
Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 155,309 0,000 



Kategoria A 155,309 0,000 
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 101,83 0,00 



Kategoria A 101,83 0,00 



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



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 2020-01-01  
do 2020-06-30 



od 2019-06-04  
do 2019-12-31 



od 2019-06-04  
do 2019-06-30 



I. Przychody z lokat 0 0 0 
Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 
Przychody odsetkowe 0 0 0 
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 
Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 



II. Koszty funduszu/subfunduszu 0 0 0 
Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0 0 0 
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 
Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0 0 0 
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 
Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu 0 0 0 
Usługi prawne 0 0 0 
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 
Koszty odsetkowe 0 0 0 
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 
Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 



III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 
IV. Koszty funduszu/subfunduszu netto (II-III) 0 0 0 
V. Przychody z lokat netto (I-IV) 0 0 0 
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0 0 0 



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 
- z tytułu różnic kursowych 0 0 0 



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



0 0 0 



- z tytułu różnic kursowych 0 0 0 
VII. Wynik z operacji (V+-VI) 0 0 0 
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa       



Kategoria A 0,00 0,00 0,00 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na 
jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz 
informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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V. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
od 2020-01-01 do 2020-06-



30 
od 2019-06-04 do 2019-12-



31 
I. Zmiana wartości aktywów netto 16 0 
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0 0 
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy 0 0 



a) przychody z lokat netto 0 0 
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0 0 



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 0 0 
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu/subfunduszu (razem): 0 0 



a) z przychodów z lokat netto 0 0 
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 
c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 



5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) 16 0 
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) 16 0 
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) 0 0 



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 16 0 
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 16 0 
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym (*) 7 0 
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 155,309 0,000 
1. Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym 155,309 0,000 



Kategoria A     
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 155,309 0,000 
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,000 0,000 
Saldo zmian 155,309 0,000 



2. Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu/subfunduszu 155,309 0,000 
Kategoria A     



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 155,309 0,000 
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,000 0,000 
Saldo zmian 155,309 0,000 



3.Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0  0  
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa     
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 



    



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



    



Kategoria A 101,83 0,00 
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 
sprawozdawczym (**) 



    



Kategoria A 0,00% 0,00% 
4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 
sprawozdawczym i data wyceny 



        



Kategoria A 100,00 



2020/01/14, 
2020/01/15, 
2020/01/16, 
2020/01/17, 
2020/01/20, 
2020/01/21, 
2020/01/22, 
2020/01/23, 
2020/01/24, 
2020/01/27, 
2020/01/28, 
2020/01/29 



0,00 0,00 



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



        



Kategoria A 102,34 31-03-2020 0,00 0,00 
6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie 
sprawozdawczym 



        



Kategoria A 101,83 30-06-2020 0,00 0,00 
IV. Procentowy udział kosztów funduszu/subfunduszu w średniej wartości 
aktywów netto, w tym: 



- - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0,00% 0,00% 
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00% 0,00% 
Opłaty dla depozytariusza 0,00% 0,00% 
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0,00% 0,00% 
Usługi w zakresie rachunkowości 0,00% 0,00% 
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu 0,00% 0,00% 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejsze zestawienie zmian należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 
dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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VI. NOTY OBJAŚNIAJĄCE 



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



 



Nota nr 1 Polityka rachunkowości Subfunduszu 



Opis przyjętych zasad rachunkowości: 



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



20. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza 
się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentuje 
odpowiednio jako składnik lokat notowanych lub nienotowanych na aktywnym rynku. Przychody odsetkowe 
od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej oraz prezentuje 
odpowiednio w pozycji należności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu. 



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



22. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz rozlicza się w czasie 
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



Stosowane najważniejsze zasady wyceny  



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



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



3. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej 
wartości godziwej, z zastrzeżeniem następujących zasad: 



3.1. wartością godziwą składników lokat notowanych na rynku aktywnym jest ostatni dostępny na moment 
wyceny kurs z aktywnego rynku. 



3.2. wartość dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na rynku aktywnym wyznacza się 
w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



3.3. wartość godziwa pozostałych składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku może zostać 
oszacowana przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile jest 
możliwe rzetelne oszacowanie przez jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem 
lub poprzez zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat o ile wprowadzone do tego 
modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku lub poprzez oszacowanie wartości składnika 
lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji lub poprzez oszacowanie na podstawie 
publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie papieru wartościowego, w 
szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 



4. W przypadku papierów wartościowych notowanych na więcej niż jednym rynku aktywnym, wartością godziwą 
jest kurs ustalony na rynku głównym. Subfundusz dokonuje wyboru rynków głównych na koniec każdego 
miesiąca kalendarzowego. 



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



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



7. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia 
zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych przy zobowiązaniu się 
Subfunduszu do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty 
różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



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



Wartości szacunkowe 



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



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



Istotne szacunki zastosowane przy sporządzeniu  sprawozdania finansowego Subfunduszu dotyczą kryterium 
wyboru rynku w przypadku braku lub znacząco niskiego wolumenu obrotów na aktywnym rynku, jak również– dla 
papierów wartościowych o charakterze dłużnym wycenianych metodą zamortyzowanego kosztu , dotyczą oceny 
czy zaistniały przesłanki świadczące o utracie wartości składników lokat. 



Dzień wyceny 



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



Stosowane w okresie sprawozdawczym zasady rachunkowości  



Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2019 poz. 351– tekst jednolity z późniejszymi zmianami) 
oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1859). 



Metoda stosowana przy obliczaniu całkowitej ekspozycji 



Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie sposobu, trybu 
oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2017 roku poz. 
1444), Zarząd Towarzystwa przyjął do stosowania Politykę zarządzania ryzykiem uchwałą z dnia 11 września 
2014 r. Zgodnie z Polityką zarządzania ryzykiem Towarzystwo dokonało wyboru metody obliczania całkowitej 
ekspozycji Funduszu i stosowało metodę zaangażowania. Ta zasada obowiązywała do dnia 3 czerwca 2016 r., 
kiedy Zarząd Towarzystwa przyjął do stosowania zmienioną Politykę zarządzania ryzykiem. Zmiana Polityki 
zarządzania ryzykiem wynikała ze zmian w Ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020, poz. 95, z późniejszymi zmianami, 
„Ustawa”) oraz z wejścia w życie Rozporządzenia KE 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków 
dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru 
(„Rozporządzenie”). Zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem Towarzystwo ma obowiązek dokonywać obliczeń 
dźwigni finansowej Funduszu metodą brutto oraz metodą zaangażowania. 



Wprowadzone zmiany stosowanych zasad rachunkowości: 



W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości. 
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Nota nr 2 Należności Subfunduszu 
 
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 30-06-2020 31-12-2019 
Należności 0 0 



Z tytułu zbytych lokat 0 0 
Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 
Z tytułu dywidend 0 0 
Z tytułu odsetek 0 0 
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 0 
Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek 0 0 
Pozostałe 0 0 



 
Nota nr 3 Zobowiązania Subfunduszu 



NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 30-06-2020 31-12-2019 
Zobowiązania 1 0 



Z tytułu nabytych aktywów 0 0 
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu/subfunduszu do odkupu 0 0 
Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 1 0 
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu/subfunduszu 0 0 
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu/subfunduszu 0 0 
Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 
Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 0 
Z tytułu rezerw 0 0 
Pozostałe składniki zobowiązań 0 0 



 



 



 



Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 



  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH 



Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 
I. Banki / waluty 0 15 0 0 



MBANK S.A. 0 15 0 0 
PLN 15 15 0 0 



 
  od 2020-01-01 do 2020-06-30 od 2019-06-04 do 2019-12-31 



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



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



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



0 - 0 - 



PLN 7 7 0 0 
 
*) Średni poziom środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym liczony jest na podstawie średniej arytmetycznej stanu na początku i na końcu 
okresu sprawozdawczego. 



 



Nota 4 III. Ekwiwalenty środków pieniężnych 
Nie dotyczy 
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Nota nr 5 Ryzyka 
 



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0 
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0 
Suma: 0 0 



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



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (**) 0 0 
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (**) 0 0 
Zobowiązania (***) 0 0 
Suma: 0 0 



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



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



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



15 0 



Środki na rachunkach bankowych 15 0 
Należności 0 0 



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



15 0 



MBANK S.A. 15 0 
Środki na rachunkach bankowych 15 0 



 



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



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



  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



- - 
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Nota nr 6 Instrumenty pochodne 
Nie dotyczy 
 
Nota nr 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 
Nie dotyczy 
 
Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 
Nie dotyczy 



 
Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe 



  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 
I. Aktywa 0 17 0 0 
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 15 0 0 



PLN 15 15 0 0 
2) Należności 0 0 0 0 
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 2 0 0 



PLN 2 2 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 
6) Nieruchomości 0 0 0 0 
7) Pozostałe aktywa 0 0 0 0 
II. Zobowiązania 0 1 0 0 



PLN 1 1 0 0 



 
Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja 



  od 2020-01-01 do 2020-06-30 od 2019-06-04 do 2019-12-31 od 2019-06-04 do 2019-06-30 
NOTA-10 I. 
ZREALIZOWANY I 
NIEZREALIZOWANY 
ZYSK (STRATA) Z 
TYTUŁU LOKAT 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Składniki lokat 
notowane na 
aktywnym rynku 



0 0 0 0 0 0 



Składniki lokat 
nienotowane na 
aktywnym rynku 



0 0 0 0 0 0 



Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 0 0 0 
Suma: 0 0 0 0 0 0 



 



Nota 10 II. Wypłacone dochody Subfunduszu 
Nie dotyczy 
 
Nota 10 III. Wypłacone przychody ze zbycia lokat Subfunduszu 
Nie dotyczy 
 
Nota nr 11 Koszty Subfunduszu 
Nie dotyczy 



Nota 11 I.  Koszty pokrywane przez Towarzystwo 
Nie dotyczy 



Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa 



NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 31-12-2019 
I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe 0 
II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy 
ostatnie lata obrotowe 



  



Kategoria A 0,00 



 











 
 
 



 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO, BPS 2025 



 
17 



 



 



VII. INFORMACJA DODATKOWA 



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



sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 



Nie dotyczy. 
 
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych 



w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 



Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dacie bilansu wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym. 
 



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



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



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



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



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



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



Nie wystąpiły przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia 
dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 



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



Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz. 
 



5. Informacja o kontynuacji działalności przez Subfundusz 



Na dzień podpisania jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu nie występuje niepewność co 
do możliwości kontynuowania działalności. W związku z tym jednostkowe sprawozdanie finansowe nie 
zawiera związanych z tą kwestią korekt. 



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



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



Istotnym zdarzeniem mającym miejsce w pierwszym półroczu br. był wybuch pandemii covid-19. 
Potencjalne zagrożenia dla gospodarki światowej zostały w dużej mierze zażegnane dzięki szeroko 
zakrojonej akcji największych banków centralnych na świecie, które wsparły płynność w sektorze 
finansowym, a także dzięki różnym formom wsparcia gospodarek przez narodowe rządy poszczególnych 
krajów. 
Reakcją rynków finansowych na podjęte działania było silne odbicie notowań akcji i obligacji na całym 
świecie. W wielu krajach obligacje osiągają rekordowo niskie rentowności. Stopy procentowe oscylują na 
świecie wokół zera. Akcje, zwłaszcza spółek technologicznych notują rekordy cenowe, pobijając wyceny 
sprzed pandemii. 
Pandemia wywarła duży wpływ na wszystkie gospodarki świata. Drugi kwartał przyniósł recesję na świecie. 
W niektórych krajach nastąpiły około 20% spadki PKB. Oczekiwania rynku wskazują, że w drugim półroczu 
gospodarka światowa odbije, chociaż nadal pozostaje ryzyko pojawienia się silnej fali wtórnej pandemii. W 
przypadku bardziej znaczącego niż zakładane pogorszenia sytuacji gospodarczej i rynkowej, istnieje ryzyko 
negatywnego wpływu takiej sytuacji na wyniki emitentów papierów wartościowych znajdujących się w 
portfelach Subfunduszy, co może przełożyć się negatywnie na ich wyniki finansowe, wycenę, a także na 
zdolność podmiotów do regulowania zobowiązań. Skutki rynkowe wystąpienia pandemii mogą obejmować 
także niższą płynność na rynku oraz potencjalne trudności z upłynnianiem aktywów Subfunduszy bez 
istotnego wpływu na cenę. Opisane okoliczności, w scenariuszu negatywnym, mogą skutkować obniżeniem 
wyceny aktywów Subfunduszy i osiąganej przez nich stopy zwrotu, a także przejściowym zakłóceniem 
płynności bieżącej Subfunduszy. Towarzystwo w ramach zarządzania portfelami inwestycyjnym 
Subfunduszy oraz ryzykiem z nim związanym na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z pandemią i 
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jej wpływ na sytuację makroekonomiczną, sytuację gospodarczą, sytuację poszczególnych emitentów czy 
sytuację rynkową. Towarzystwo podejmuje w sposób ciągły niezbędne działania aby portfele inwestycyjne 
Subfunduszy odzwierciedlały przyjęte strategie inwestycyjne. 
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Pozostałe informacje wymagane przepisami prawa 



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



zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.) 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia okresowo informacje o: 
a) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich 



niepłynnością, 
b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, 
c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot nim 



zarządzający 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia regularnie informacje o: 
a) zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany w ich imieniu, 



oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 
porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI, 



b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Informacje ujawniane okresowo: 



Informacje o udziale procentowym aktywów AFI, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w 
związku z ich niepłynnością: 
Subfundusz BPS 2025 nie posiada aktywów będących przedmiotem specjalnych ustaleń związanych z ich 
niepłynnością. 



Informacje o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością 
Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością zapewniają spójność profilu zarządzania 
płynnością z polityką umarzania tytułów uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie było dokonywanych 
zmian w regulacjach zarządzania płynnością. 



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



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie 



W Towarzystwie funkcjonuje wdrożony system zarządzania ryzykiem, w ramach którego wyodrębniono 
jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem. Za opracowanie systemu zarządzania ryzykiem, jego 
wdrożenie oraz właściwe funkcjonowanie odpowiada Zarząd Towarzystwa. System zarządzania ryzykiem 
został wdrożony z uwzględnieniem skali i zakresu działalności Towarzystwa.  



W zależności od profilu i strategii inwestycyjnej subfunduszu, Towarzystwo identyfikuje określone ryzyka 
związane z bieżącym zarządzaniem, w tym przede wszystkim: 
- ryzyko rynkowe 
- ryzyko kredytowe i kontrahenta 
- ryzyko płynności 
- ryzyko operacyjne 



Zarządzanie ryzykiem odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, statutu funduszu, 
procedur i regulaminów wewnętrznych oraz przyjętego w Towarzystwie systemu limitów wewnętrznych. 
System limitów wewnętrznych określa limity na poszczególne rodzaje ryzyka związane z subfunduszem z 
uwzględnieniem polityki i strategii inwestycyjnej. Limity wewnętrzne określane są dodatkowo do ograniczeń 
przewidzianych w przepisach prawa oraz statutu subfunduszu. System limitów wewnętrznych przyjmowany 
jest przez uprawniony do tego Komitet Inwestycyjny. 



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie podlega corocznej ocenie biegłego rewidenta.  
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Aktualny profil ryzyka Subfunduszu:  



Subfundusz BPS 2025 
SRRI 3 



SRRI –Syntetyczny wskaźnik ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa Funduszu 
na podstawie danych historycznych. Wskaźnik określany jest w 7 stopniowej skali, gdzie poziom ryzyka 
związany z Funduszem wzrasta wraz z wartością wskaźnika od 1 do 7.  



Ryzyka istotne dla subfunduszu nie objęte wskaźnikiem SRRI: 
 ryzyko kredytowe 
 ryzyko płynności 
 ryzyko kontrahenta 
 ryzyko operacyjne 
 ryzyko związane z przechowywaniem aktywów 
 ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej 
 ryzyko wyceny 
 ryzyko koncentracji 



Aktualna informacja o rodzaju ryzyka, które jest istotne dla subfunduszu oraz jego definicje zawarte są  
w dokumencie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. 



W ramach przyjętych limitów wewnętrznych dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 
oraz na podstawie obowiązujących przepisów ustawy i Statutu, Subfundusz posiada określone limity na 
ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe i koncentracji, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne oraz ryzyko 
kontrahenta. 



Na dzień 30.06.2020 r. Subfundusz nie naruszał limitów inwestycyjnych.  



Towarzystwo nie posiada informacji o zdarzeniach, które w sposób prawdopodobny mogą wpłynąć na 
przekroczenie określonych dla Subfunduszu limitów ryzyka.   



Informacje ujawniane regularnie: 



Informacje o zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany w 
ich imieniu, oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na 
podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W ramach obowiązującego systemu limitów wewnętrznych przyjęto następujący limit dźwigni finansowej AFI 
wyliczonej z wykorzystywaniem metody zaangażowania: 



Subfundusz BPS 2025 
Limit dźwigni 
finansowej 
(%WAN) 



130 



W okresie sprawozdawczym poziom limitu nie uległ zmianie. 



Prawo do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia 
dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W okresie bilansowym nie wystąpiły zmiany w zakresie prawa do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub 
gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI. Subfundusz w okresie 
bilansowym nie wykorzystywał ponownie zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia 
dotyczącego dźwigni finansowej AFI.  
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Informacje o łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



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



 
Dźwignia finansowa AFI (% WAN) 



 



Limit  Na dzień 
30.06.2020 



r. 



Minimalna  
w okresie 



sprawozdawczym 



Przeciętna  
w okresie 



sprawozdawczym 



Maksymalna  
w okresie 



sprawozdawczym 



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



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



(UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z 
użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 
648/2012 (dalej: „Rozporządzenie 2015/2365”) 



Subfundusz, w okresie sprawozdawczym, nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 11 Rozporządzenia 2015/2365, tj.: 
1) udzielania pożyczek papierów wartościowych lub towarów lub zaciągania pożyczek papierów 
wartościowych lub towarów, 
2) transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż (buy-sell back) lub transakcji zwrotnych sprzedaż-kupno (sell-buy 
back), 
3) transakcji odkupu, 
4) transakcji z obowiązkiem uzupełnienia  zabezpieczenia kredytowego, 
oraz swapów przychodu całkowitego w rozumieniu art. 3 ust. 18 Rozporządzenia 2015/2365. 
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Warszawa, dnia 31 sierpnia 2020 roku. 
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Raport  
z przeglądu półrocznego  
sprawozdania finansowego 



 



Dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 



Wprowadzenie 



Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego sprawozdania finansowego BPS Emerytura PPK SFIO 



Subfundusz BPS 2025 (Subfundusz) wydzielonego w ramach BPS Emerytura Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego PPK  (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, na które składają się 



zestawienie lokat i bilans sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku, rachunek wyniku z operacji, 



zestawienie zmian w aktywach netto, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz noty 



objaśniające i informacja dodatkowa. 



Za sporządzenie i rzetelną prezentację tego półrocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 



29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku poz. 351, z późniejszymi zmianami) 



(ustawa o rachunkowości), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi 



przepisami prawa, odpowiedzialny jest Zarząd BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 



(Towarzystwo). Zgodnie z ustawą o rachunkowości Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby 



sprawozdanie finansowe Subfunduszu spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.  



Jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat tego półrocznego sprawozdania finansowego na 



podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu. 



Zakres przeglądu 



Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu Międzynarodowego 



Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd  śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez 



niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych 



Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku. Przegląd śródrocznych informacji finansowych polega na kierowaniu 



zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, oraz przeprowadzaniu 



procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Przegląd ma znacząco węższy zakres niż badanie 



przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów 



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



(z późniejszymi zmianami) i w konsekwencji nie umożliwia nam uzyskania pewności, że wszystkie istotne 



kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy 



opinii z badania. 
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Wniosek  



Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nie zwróciło naszej uwagi nic, co 



kazałoby nam sądzić, że załączone półroczne sprawozdanie finansowe nie przekazuje rzetelnego i jasnego 



obrazu sytuacji finansowej Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz jego wyniku finansowego za 



okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej 



podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.  



Objaśnienie  



Zwracamy uwagę na fakt, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu za okres od dnia rejestracji  



w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych tj. od 4 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku nie zostało zbadane 



przez biegłego rewidenta oraz nie zostało złożone we właściwym rejestrze. Dane finansowe za okres od  



4 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały zamieszczone jako 



okres porównawczy w półrocznym sprawozdaniu finansowym. Nasz wniosek nie zawiera modyfikacji odnośnie 



tej sprawy.  
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Warszawa, dnia 31 sierpnia 2020 roku. 
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Dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 



Wprowadzenie 



Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego sprawozdania finansowego BPS Emerytura PPK SFIO 



Subfundusz BPS 2050  (Subfundusz) wydzielonego w ramach BPS Emerytura Specjalistycznego Funduszu 



Inwestycyjnego Otwartego PPK  (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, na które składają się 



zestawienie lokat i bilans sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku, rachunek wyniku z operacji, 



zestawienie zmian w aktywach netto, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz noty 



objaśniające i informacja dodatkowa. 



Za sporządzenie i rzetelną prezentację tego półrocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 



29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku poz. 351, z późniejszymi zmianami) 



(ustawa o rachunkowości), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi 



przepisami prawa, odpowiedzialny jest Zarząd BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 



(Towarzystwo). Zgodnie z ustawą o rachunkowości Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby 



sprawozdanie finansowe Subfunduszu spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.  



Jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat tego półrocznego sprawozdania finansowego na 



podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu. 



Zakres przeglądu 



Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu Międzynarodowego 



Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd  śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez 



niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych 



Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku. Przegląd śródrocznych informacji finansowych polega na kierowaniu 



zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, oraz przeprowadzaniu 



procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Przegląd ma znacząco węższy zakres niż badanie 



przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów 



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



(z późniejszymi zmianami) i w konsekwencji nie umożliwia nam uzyskania pewności, że wszystkie istotne 



kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy 



opinii z badania. 
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Wniosek  



Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nie zwróciło naszej uwagi nic, co 



kazałoby nam sądzić, że załączone półroczne sprawozdanie finansowe nie przekazuje rzetelnego i jasnego 



obrazu sytuacji finansowej Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz jego wyniku finansowego za 



okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej 



podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.  



Objaśnienia 



Zwracamy uwagę na fakt, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu za okres od dnia rejestracji  



w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych tj. od 4 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku nie zostało zbadane 



przez biegłego rewidenta oraz nie zostało złożone we właściwym rejestrze. Dane finansowe za okres od  



4 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały zamieszczone jako 



okres porównawczy w półrocznym sprawozdaniu finansowym. Nasz wniosek nie zawiera modyfikacji odnośnie 



tej sprawy.  



 



Zwracamy uwagę na notę nr 6 informacji dodatkowych do półrocznego sprawozdania finansowego, w której 



Zarząd Towarzystwa ujawnił utrzymujące się na dzień 30 czerwca 2020 roku przypadki naruszenia przez 



Subfundusz limitów inwestycyjnych określonych w odrębnych przepisach. Nasz wniosek nie zawiera 



modyfikacji odnośnie tej sprawy. 



 



 



 



 



 



Paweł Zaczyński 



Biegły Rewident nr 13290 



Kluczowy biegły rewident przeprowadzający przegląd w imieniu 



Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., 



Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, firma audytorska nr 4055 



 



 



Warszawa, dnia 31 sierpnia 2020 roku. 



 



 








						2020-08-31T21:42:12+0200



















 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 



 



BPS 2050 



 



WYDZIELONEGO W RAMACH 



BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU 
INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 



 



 



ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2020 ROKU 



DO DNIA 30 CZERWCA 2020 ROKU 



 











 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO, BPS 2050 



 
2 



 



 



I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU 



 



Nazwa Subfunduszu 



BPS 2050 (dalej jako „Subfundusz”) jest subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu BPS Emerytura PPK 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej jako „Fundusz”). 



Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 



- BPS 2025 utworzony 04 czerwca 2019,  



- BPS 2030 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2035 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2040 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2045 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2050 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2055 utworzony 04 czerwca 2019, 



- BPS 2060 utworzony 04 czerwca 2019. 



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



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



- nadania Funduszowi Statutu przez Towarzystwo; 



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



- wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 



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



 



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 



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



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



 



Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego 



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



 



Cel inwestycyjny Subfunduszu 



1. Celem inwestycyjnym BPS 2050 jest wzrost wartości Aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat. 



2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 



3. Zdefiniowana Data Subfunduszu to 2050 rok. Fundusz osiągnie Zdefiniowaną Datę w pierwszym Dniu 
Wyceny w 2050 roku. 



4. Subfundusz jest dedykowany dla Uczestników, , którzy urodzili się w latach 1988-1992. 
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Specjalizacja Subfunduszu 



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



1. Instrumenty Rynku Pieniężnego,  



2. dłużne papiery wartościowe,  



3. listy zastawne,  



4. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne  



5. depozyty w bankach krajowych i zagranicznych,  



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



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



 



Ograniczenia inwestycyjne 



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



1)   począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnął swoją Zdefiniowaną Datę, o której mowa w art. 81 
ust. 3 Statutu, udział Części Udziałowej nie może być większy niż 15%, a udział Części Dłużnej nie 
może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu.  



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



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



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



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



2. Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 



1)    nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 



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



- depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach 
kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te 
instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach; 



2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym 
nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają 











 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO, BPS 2050 



 
4 



 



 



ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w 
swoich operacjach. 



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



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



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



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



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



4. Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu oraz udziału 
poszczególnych kategorii lokat uwzględnia się faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem 
funduszy i instytucji wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub 
tytuły uczestnictwa inwestowane są w aktywa funduszu zdefiniowanej daty, na podstawie ostatnio 
dostępnych funduszowi zdefiniowanej daty danych, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu 
Instrumentów Pochodnych. 



 



Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania 
finansowego 



1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień  30 czerwca 2020 roku, za okres 
od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, przy założeniu kontynuowania działalności 
Funduszu oraz Subfunduszu w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności Funduszu oraz Subfunduszu. 



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



TABELA GŁÓWNA 
 



  30-06-2020 31-12-2019 



TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Wartość według ceny 
nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



Akcje 2 2 28,57% 0 0 0,00% 
Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Prawa do akcji 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Prawa poboru 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Kwity depozytowe 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Listy zastawne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Instrumenty pochodne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 



0 0 0,00% 0 0 0,00% 



Wierzytelności 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Weksle 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Depozyty 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Waluty 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Nieruchomości 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Statki morskie 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Inne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
Suma: 2 2 28,57% 0 0 0,00% 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby poszczególnych składników lokat oraz wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych. 
 
Niniejsze zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego 
sprawozdania finansowego. 
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 



 



TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 



Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 



emitenta 
Wartość według 



ceny nabycia w tys. 



Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 



Procentowy udział w 
aktywach ogółem 



AKTYWNY RYNEK REGULOWANY     82   2 2 28,57% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



14 POLSKA - - 0,00% 



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



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



40 POLSKA 1 1 14,29% 



POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 
(PLPZU0000011) 



AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 



GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 



28 POLSKA 1 1 14,29% 



AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY     -   - - - 
NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU     -   - - - 
Suma:     82   2 2 28,57% 
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TABELE DODATKOWE 



Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 
Nie dotyczy 
 
Instrumenty rynku pieniężnego 
Nie dotyczy 
 
Papiery wartościowe emitowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest 
rzeczpospolita polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 
Nie dotyczy 
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III. BILANS 



BILANS 30-06-2020 31-12-2019 
I. Aktywa 7 0 



1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 0 
2) Należności 0 0 
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 
6) Nieruchomości 0 0 
7) Pozostałe aktywa 0 0 



II. Zobowiązania 1 0 
III. Aktywa netto (I - II) 6 0 
IV. Kapitał funduszu/subfunduszu 6 0 



1) Kapitał wpłacony 6 0 
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 



V. Dochody zatrzymane 0 0 
1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 0 0 
2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 



VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0 0 
VII. Kapitał funduszu/subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-
VI) 



6 0 



      
Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 59,260 0,000 



Kategoria A 59,260 0,000 
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 104,95 0,00 



Kategoria A 104,95 0,00 



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



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 2020-01-01  
do 2020-06-30 



od 2019-06-04  
do 2019-12-31 



od 2019-06-04  
do 2019-06-30 



I. Przychody z lokat 0 0 0 
Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 
Przychody odsetkowe 0 0 0 
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 
Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 



II. Koszty funduszu/subfunduszu 0 0 0 
Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0 0 0 
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 
Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0 0 0 
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 
Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu 0 0 0 
Usługi prawne 0 0 0 
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 
Koszty odsetkowe 0 0 0 
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 
Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 



III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 
IV. Koszty funduszu/subfunduszu netto (II-III) 0 0 0 
V. Przychody z lokat netto (I-IV) 0 0 0 
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0 0 0 



1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 
- z tytułu różnic kursowych 0 0 0 



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



0 0 0 



- z tytułu różnic kursowych 0 0 0 
VII. Wynik z operacji (V+-VI) 0 0 0 
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa       



Kategoria A 0,00 0,00 0,00 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na 
jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz 
informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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V. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
od 2020-01-01 do 2020-06-



30 
od 2019-06-04 do 2019-12-



31 
I. Zmiana wartości aktywów netto 6 0 
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0 0 
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy 0 0 



a) przychody z lokat netto 0 0 
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0 0 



3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 0 0 
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu/subfunduszu (razem): 0 0 



a) z przychodów z lokat netto 0 0 
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 
c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 



5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) 6 0 
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) 6 0 
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) 0 0 



6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 6 0 
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 6 0 
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym (*) 3 0 
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 59,260 0,000 
1. Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym 59,260 0,000 



Kategoria A     
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 59,260 0,000 
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,000 0,000 
Saldo zmian 59,260 0,000 



2. Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu/subfunduszu 59,260 0,000 
Kategoria A     



Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 59,260 0,000 
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,000 0,000 
Saldo zmian 59,260 0,000 



3.Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0  0  
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa     
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 



    



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



    



Kategoria A 104,95 0,00 
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 
sprawozdawczym (**) 



    



Kategoria A 0,00% 0,00% 
4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 
sprawozdawczym i data wyceny 



        



Kategoria A 100,00 



2020/01/24, 
2020/01/27, 
2020/01/28, 
2020/01/29, 
2020/01/30, 
2020/01/31 



0,00 0,00 



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



        



Kategoria A 106,63 31-03-2020 0,00 0,00 
6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie 
sprawozdawczym 



        



Kategoria A 104,95 30-06-2020 0,00 0,00 
IV. Procentowy udział kosztów funduszu/subfunduszu w średniej wartości 
aktywów netto, w tym: 



- - 



Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0,00% 0,00% 
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00% 0,00% 
Opłaty dla depozytariusza 0,00% 0,00% 
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0,00% 0,00% 
Usługi w zakresie rachunkowości 0,00% 0,00% 
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu 0,00% 0,00% 



 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejsze zestawienie zmian należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 
dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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VI. NOTY OBJAŚNIAJĄCE 



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



 



Nota nr 1 Polityka rachunkowości Subfunduszu 



Opis przyjętych zasad rachunkowości: 



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



20. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza 
się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentuje 
odpowiednio jako składnik lokat notowanych lub nienotowanych na aktywnym rynku. Przychody odsetkowe 
od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej oraz prezentuje 
odpowiednio w pozycji należności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu. 



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



22. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz rozlicza się w czasie 
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



Stosowane najważniejsze zasady wyceny  



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



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



3. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej 
wartości godziwej, z zastrzeżeniem następujących zasad: 



3.1. wartością godziwą składników lokat notowanych na rynku aktywnym jest ostatni dostępny na moment 
wyceny kurs z aktywnego rynku. 



3.2. wartość dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na rynku aktywnym wyznacza się 
w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



3.3. wartość godziwa pozostałych składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku może zostać 
oszacowana przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile jest 
możliwe rzetelne oszacowanie przez jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem 
lub poprzez zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat o ile wprowadzone do tego 
modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku lub poprzez oszacowanie wartości składnika 
lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji lub poprzez oszacowanie na podstawie 
publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie papieru wartościowego, w 
szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 



4. W przypadku papierów wartościowych notowanych na więcej niż jednym rynku aktywnym, wartością godziwą 
jest kurs ustalony na rynku głównym. Subfundusz dokonuje wyboru rynków głównych na koniec każdego 
miesiąca kalendarzowego. 



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



6. Aktywa oraz zobowiązania długoterminowe w walutach obcych wycenia się w walucie, w której są notowane na 
aktywnym rynku. W przypadku aktywów lub zobowiązań długoterminowych w walutach obcych 











 
 
 



 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO, BPS 2050 



 
13 



 



 



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



7. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia 
zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych przy zobowiązaniu się 
Subfunduszu do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty 
różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 



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



Wartości szacunkowe 



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



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



Istotne szacunki zastosowane przy sporządzeniu  sprawozdania finansowego Subfunduszu dotyczą kryterium 
wyboru rynku w przypadku braku lub znacząco niskiego wolumenu obrotów na aktywnym rynku, jak również– dla 
papierów wartościowych o charakterze dłużnym wycenianych metodą zamortyzowanego kosztu , dotyczą oceny 
czy zaistniały przesłanki świadczące o utracie wartości składników lokat. 



Dzień wyceny 



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



Stosowane w okresie sprawozdawczym zasady rachunkowości  



Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2019 poz. 351– tekst jednolity z późniejszymi zmianami) 
oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1859). 



Metoda stosowana przy obliczaniu całkowitej ekspozycji 



Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie sposobu, trybu 
oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2017 roku poz. 
1444), Zarząd Towarzystwa przyjął do stosowania Politykę zarządzania ryzykiem uchwałą z dnia 11 września 
2014 r. Zgodnie z Polityką zarządzania ryzykiem Towarzystwo dokonało wyboru metody obliczania całkowitej 
ekspozycji Funduszu i stosowało metodę zaangażowania. Ta zasada obowiązywała do dnia 3 czerwca 2016 r., 
kiedy Zarząd Towarzystwa przyjął do stosowania zmienioną Politykę zarządzania ryzykiem. Zmiana Polityki 
zarządzania ryzykiem wynikała ze zmian w Ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020, poz. 95, z późniejszymi zmianami, 
„Ustawa”) oraz z wejścia w życie Rozporządzenia KE 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków 
dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru 
(„Rozporządzenie”). Zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem Towarzystwo ma obowiązek dokonywać obliczeń 
dźwigni finansowej Funduszu metodą brutto oraz metodą zaangażowania. 



Wprowadzone zmiany stosowanych zasad rachunkowości: 



W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości. 
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Nota nr 2 Należności Subfunduszu 
 
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 30-06-2020 31-12-2019 
Należności 0 0 



Z tytułu zbytych lokat 0 0 
Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 
Z tytułu dywidend 0 0 
Z tytułu odsetek 0 0 
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 0 
Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek 0 0 
Pozostałe 0 0 



 
Nota nr 3 Zobowiązania Subfunduszu 



NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 30-06-2020 31-12-2019 
Zobowiązania 1 0 



Z tytułu nabytych aktywów 0 0 
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu/subfunduszu do odkupu 0 0 
Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 1 0 
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu/subfunduszu 0 0 
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu/subfunduszu 0 0 
Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 
Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 0 
Z tytułu rezerw 0 0 
Pozostałe składniki zobowiązań 0 0 



 



 



Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 



  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH 



Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 



w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



danej walucie w 
tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w 



walucie 
sprawozdania 
finansowego w 



tys. 
I. Banki / waluty 0 5 0 0 



MBANK S.A. 0 5 0 0 
PLN 5 5 0 0 



 
  od 2020-01-01 do 2020-06-30 od 2019-06-04 do 2019-12-31 



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



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



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



0 2 0 - 



PLN 2 2 0 0 
 
*) Średni poziom środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym liczony jest na podstawie średniej arytmetycznej stanu na początku i na końcu 
okresu sprawozdawczego. 



 



Nota 4 III. Ekwiwalenty środków pieniężnych 
Nie dotyczy 
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Nota nr 5 Ryzyka 
  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0 
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0 
Suma: 0 0 



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



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (**) 0 0 
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (**) 0 0 
Zobowiązania (***) 0 0 
Suma: 0 0 



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



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



  30-06-2020 31-12-2019 



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



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



5 0 



Środki na rachunkach bankowych 5 0 
Należności 0 0 



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



5 0 



MBANK S.A. 5 0 
Środki na rachunkach bankowych 5 0 



 



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



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



  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 



sprawozdania 
finansowego w tys. 



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



- - 
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Nota nr 6 Instrumenty pochodne 
Nie dotyczy 
 
Nota nr 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 
Nie dotyczy 
 
Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 
Nie dotyczy 



 
Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe 



  30-06-2020 31-12-2019 



NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
danej walucie 



w tys. 



Wartość na 
dzień 



bilansowy w 
walucie 



sprawozdania 
finansowego w 



tys. 
I. Aktywa 0 7 0 0 
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 5 0 0 



PLN 5 5 0 0 
2) Należności 0 0 0 0 
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 2 0 0 



PLN 2 2 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0 
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 
6) Nieruchomości 0 0 0 0 
7) Pozostałe aktywa 0 0 0 0 
II. Zobowiązania 0 1 0 0 



PLN 1 1 0 0 



 
Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja 



  od 2020-01-01 do 2020-06-30 od 2019-06-04 do 2019-12-31 od 2019-06-04 do 2019-06-30 
NOTA-10 I. 
ZREALIZOWANY I 
NIEZREALIZOWANY 
ZYSK (STRATA) Z 
TYTUŁU LOKAT 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Wartość 
zrealizowanego 
zysku  (straty) 
ze zbycia lokat 



w tys. 



Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 



zysku z wyceny 
aktywów w tys. 



Składniki lokat 
notowane na 
aktywnym rynku 



0 0 0 0 0 0 



Składniki lokat 
nienotowane na 
aktywnym rynku 



0 0 0 0 0 0 



Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 
Pozostałe 0 0 0 0 0 0 
Suma: 0 0 0 0 0 0 



 



Nota 10 II. Wypłacone dochody Subfunduszu 
Nie dotyczy 
 
Nota 10 III. Wypłacone przychody ze zbycia lokat Subfunduszu 
Nie dotyczy 
 
Nota nr 11 Koszty Subfunduszu 
Nie dotyczy 



Nota 11 I.  Koszty pokrywane przez Towarzystwo 
Nie dotyczy 



Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa 



NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 31-12-2019 
I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe 0 
II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy 
ostatnie lata obrotowe 



  



Kategoria A 0,00 
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VII. INFORMACJA DODATKOWA 



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



sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 



Nie dotyczy. 
 
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych 



w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 



Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dacie bilansu wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym. 
 



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



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



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



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



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



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



Nie wystąpiły przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia 
dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 



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



Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz. 
 



5. Informacja o kontynuacji działalności przez Subfundusz 



Na dzień podpisania jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu nie występuje niepewność co 
do możliwości kontynuowania działalności. W związku z tym jednostkowe sprawozdanie finansowe nie 
zawiera związanych z tą kwestią korekt. 



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



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



Istotnym zdarzeniem mającym miejsce w pierwszym półroczu br. był wybuch pandemii covid-19. 
Potencjalne zagrożenia dla gospodarki światowej zostały w dużej mierze zażegnane dzięki szeroko 
zakrojonej akcji największych banków centralnych na świecie, które wsparły płynność w sektorze 
finansowym, a także dzięki różnym formom wsparcia gospodarek przez narodowe rządy poszczególnych 
krajów. 



Reakcją rynków finansowych na podjęte działania było silne odbicie notowań akcji i obligacji na całym 
świecie. W wielu krajach obligacje osiągają rekordowo niskie rentowności. Stopy procentowe oscylują na 
świecie wokół zera. Akcje, zwłaszcza spółek technologicznych notują rekordy cenowe, pobijając wyceny 
sprzed pandemii. 



Pandemia wywarła duży wpływ na wszystkie gospodarki świata. Drugi kwartał przyniósł recesję na świecie. 
W niektórych krajach nastąpiły około 20% spadki PKB. Oczekiwania rynku wskazują, że w drugim półroczu 
gospodarka światowa odbije, chociaż nadal pozostaje ryzyko pojawienia się silnej fali wtórnej pandemii. W 
przypadku bardziej znaczącego niż zakładane pogorszenia sytuacji gospodarczej i rynkowej, istnieje ryzyko 
negatywnego wpływu takiej sytuacji na wyniki emitentów papierów wartościowych znajdujących się w 
portfelach Subfunduszy, co może przełożyć się negatywnie na ich wyniki finansowe, wycenę, a także na 
zdolność podmiotów do regulowania zobowiązań. Skutki rynkowe wystąpienia pandemii mogą obejmować 
także niższą płynność na rynku oraz potencjalne trudności z upłynnianiem aktywów Subfunduszy bez 
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istotnego wpływu na cenę. Opisane okoliczności, w scenariuszu negatywnym, mogą skutkować obniżeniem 
wyceny aktywów Subfunduszy i osiąganej przez nich stopy zwrotu, a także przejściowym zakłóceniem 
płynności bieżącej Subfunduszy. Towarzystwo w ramach zarządzania portfelami inwestycyjnym 
Subfunduszy oraz ryzykiem z nim związanym na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z pandemią i 
jej wpływ na sytuację makroekonomiczną, sytuację gospodarczą, sytuację poszczególnych emitentów czy 
sytuację rynkową. Towarzystwo podejmuje w sposób ciągły niezbędne działania aby portfele inwestycyjne 
Subfunduszy odzwierciedlały przyjęte strategie inwestycyjne. 



Na dzień 30.06.2020 r. Subfundusz naruszał limity inwestycyjne, co zostało opisane w pkt. 1 pozostałych 
informacji wymaganych przepisami prawa. 
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Pozostałe informacje wymagane przepisami prawa 



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



zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.) 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia okresowo informacje o: 
a) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich 



niepłynnością, 
b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, 
c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot nim 



zarządzający 



Towarzystwo na podstawie art. 222b Ustawy udostępnia regularnie informacje o: 
a) zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany w ich imieniu, 



oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 
porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI, 



b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



Informacje ujawniane okresowo: 



Informacje o udziale procentowym aktywów AFI, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w 
związku z ich niepłynnością: 
Subfundusz BPS 2050 nie posiada aktywów będących przedmiotem specjalnych ustaleń związanych z ich 
niepłynnością. 



Informacje o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością 
Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością zapewniają spójność profilu zarządzania 
płynnością z polityką umarzania tytułów uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie było dokonywanych 
zmian w regulacjach zarządzania płynnością. 



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



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie 



W Towarzystwie funkcjonuje wdrożony system zarządzania ryzykiem, w ramach którego wyodrębniono 
jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem. Za opracowanie systemu zarządzania ryzykiem, jego 
wdrożenie oraz właściwe funkcjonowanie odpowiada Zarząd Towarzystwa. System zarządzania ryzykiem 
został wdrożony z uwzględnieniem skali i zakresu działalności Towarzystwa.  



W zależności od profilu i strategii inwestycyjnej subfunduszu, Towarzystwo identyfikuje określone ryzyka 
związane z bieżącym zarządzaniem, w tym przede wszystkim: 
- ryzyko rynkowe 
- ryzyko kredytowe i kontrahenta 
- ryzyko płynności 
- ryzyko operacyjne 



Zarządzanie ryzykiem odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, statutu funduszu, 
procedur i regulaminów wewnętrznych oraz przyjętego w Towarzystwie systemu limitów wewnętrznych. 
System limitów wewnętrznych określa limity na poszczególne rodzaje ryzyka związane z subfunduszem z 
uwzględnieniem polityki i strategii inwestycyjnej. Limity wewnętrzne określane są dodatkowo do ograniczeń 
przewidzianych w przepisach prawa oraz statutu subfunduszu. System limitów wewnętrznych przyjmowany 
jest przez uprawniony do tego Komitet Inwestycyjny. 



System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie podlega corocznej ocenie biegłego rewidenta.  
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Aktualny profil ryzyka Subfunduszu:  



Subfundusz BPS 2050 
SRRI 4 



SRRI –Syntetyczny wskaźnik ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa Funduszu 
na podstawie danych historycznych. Wskaźnik określany jest w 7 stopniowej skali, gdzie poziom ryzyka 
związany z Funduszem wzrasta wraz z wartością wskaźnika od 1 do 7.  



Ryzyka istotne dla subfunduszu nie objęte wskaźnikiem SRRI: 
 ryzyko kredytowe 
 ryzyko płynności 
 ryzyko kontrahenta 
 ryzyko operacyjne 
 ryzyko związane z przechowywaniem aktywów 
 ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej 
 ryzyko wyceny 
 ryzyko koncentracji 



Aktualna informacja o rodzaju ryzyka, które jest istotne dla subfunduszu oraz jego definicje zawarte są  
w dokumencie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. 



W ramach przyjętych limitów wewnętrznych dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 
oraz na podstawie obowiązujących przepisów ustawy i Statutu, Subfundusz posiada określone limity na 
ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe i koncentracji, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne oraz ryzyko 
kontrahenta. 



Na dzień 30.06.2020 r. Subfundusz naruszał następujące limity inwestycyjne:  



Ryzyko koncentracji/kredytowe 



Lp. Źródło limitu Opis limitu Lokata 
Wartość 



limitu 



Wartość 
na dzień 



bilansowy 



1 Wewnętrzny 



Papiery wartościowe lub 
Instrumenty Rynku Pieniężnego 



wyemitowane przez jeden 
podmiot. 



Akcje Giełda 
Papierów 



Wartościowych 
S.A. 



<=4,5% 
WAN 



9,41% 



2 Wewnętrzny 



Papiery wartościowe lub 
Instrumenty Rynku Pieniężnego 



wyemitowane przez jeden 
podmiot. 



Akcje 
Powszechna 



Kasa 
Oszczędności 



Bank Polski S.A. 



<=4,5% 
WAN 



14,74% 



3 Wewnętrzny 



Papiery wartościowe lub 
Instrumenty Rynku Pieniężnego 



wyemitowane przez jeden 
podmiot. 



Akcje 
Powszechny 



Zakład 
Ubezpieczeń 



S.A. 



<=4,5% 
WAN 



13,02% 
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4 Statut 



W okresie 5 lat 
poprzedzających datę, o której 
mowa w pkt. 2), udział Części 



Udziałowej nie może być 
mniejszy niż 40% oraz nie 
może być większy niż 70% 



wartości Aktywów 
Subfunduszu, a udział Części 
Dłużnej nie może być mniejszy 



niż 30% oraz nie może być 
większy niż 60% wartości 



Aktywów Subfunduszu 



nd. 



Część 
Udziałowa: 



<40%, 
70%> WA, 



Część 
Dłużna: 
<30%, 



60%> WA 



Część 
Udziałowa: 



37,17%, 
Część 



Dłużna: 
62,79%  



Opis okoliczności wystąpienia naruszeń przyjętych dla Subfunduszu limitów 



Naruszenie ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w powyższej tabeli wynika z początkowego etapu 
konstruowania portfela oraz niskiego poziomu aktywów utrudniającego możliwość efektywnej dywersyfikacji 
portfela inwestycyjnego z zachowaniem interesu uczestników Subfunduszu. 



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



Towarzystwo prognozuje, że wraz ze wzrostem aktywów Subfunduszu na skutek kolejnych wpłat 
uczestników  zwiększą się realne możliwości (z uwzględnieniem relacji kosztów transakcyjnych do wartości 
pozycji w transakcji)  dywersyfikacji a w konsekwencji nastąpi dostosowanie przekroczeń limitów 
inwestycyjnych. 



Towarzystwo nie posiada informacji o zdarzeniach, które w sposób prawdopodobny mogą wpłynąć na 
przekroczenie określonych dla Subfunduszu limitów ryzyka.   



Informacje ujawniane regularnie: 



Informacje o zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany 
w ich imieniu, oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na 
podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W ramach obowiązującego systemu limitów wewnętrznych przyjęto następujący limit dźwigni finansowej AFI 
wyliczonej z wykorzystywaniem metody zaangażowania: 



Subfundusz BPS 2050 
Limit dźwigni 
finansowej 
(%WAN) 



130 



W okresie sprawozdawczym poziom limitu nie uległ zmianie. 



Prawo do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia 
dotyczącego dźwigni finansowej AFI 



W okresie bilansowym nie wystąpiły zmiany w zakresie prawa do ponownego wykorzystania zabezpieczeń 
lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI. Subfundusz w 
okresie bilansowym nie wykorzystywał ponownie zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie 
porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI.  
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Informacje o łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI 



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



 
Dźwignia finansowa AFI (% WAN) 



 



Limit  Na dzień 
30.06.2020 r. 



Minimalna  
w okresie 



sprawozdawczym 



Przeciętna  
w okresie 



sprawozdawczym 



Maksymalna  
w okresie 



sprawozdawczym 



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



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



(UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z 
użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 
648/2012 (dalej: „Rozporządzenie 2015/2365”) 



Subfundusz, w okresie sprawozdawczym, nie stosował transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 11 Rozporządzenia 2015/2365, tj.: 
1) udzielania pożyczek papierów wartościowych lub towarów lub zaciągania pożyczek papierów 
wartościowych lub towarów, 
2) transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż (buy-sell back) lub transakcji zwrotnych sprzedaż-kupno (sell-buy 
back), 
3) transakcji odkupu, 
4) transakcji z obowiązkiem uzupełnienia  zabezpieczenia kredytowego, 
oraz swapów przychodu całkowitego w rozumieniu art. 3 ust. 18 Rozporządzenia 2015/2365. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 











 
 
 



 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO, BPS 2050 



 
23 



 



 



 
 
 
 
BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO, 



BPS 2050 
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Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: 
 
 
 
 
 
Katarzyna Kosior 
Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej  
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Podpisy osób reprezentujących Fundusz: 
 
 
 
 
 
Piotr Antonowicz       
Prezes Zarządu BPS TFI S.A.      
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Warszawa, dnia 31 sierpnia 2020 roku. 
 








						2020-08-31T18:36:39+0200








						2020-08-31T19:25:44+0200








						2020-08-31T20:17:09+0200








						2020-08-31T20:24:31+0200

















 
 


BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 


ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa,  
tel.: +48 22 578 14 50, fax: +48 22 578 14 51 
e-mail: biuro@bpstfi.pl 
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Warszawa, 31 sierpnia 2020 r.  


 


 


List do Uczestników BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 
 


Szanowni Państwo, 


 


Zarząd BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazuje Państwu półroczne 


sprawozdanie finansowe BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 


(„BPS Emerytura PPK SFIO”), w skład, którego wchodzą Subfundusze  BPS Emerytura 2025, BPS 


Emerytura 2030, BPS Emerytura 2035, BPS Emerytura 2040, BPS Emerytura 2045, BPS Emerytura 


2050, BPS Emerytura 2055, BPS Emerytura 2060. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za 


okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. Do sprawozdania 


finansowego dołączono raport z przeglądu sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez 


biegłego rewidenta oraz oświadczenie banku depozytariusza. 


 


Analiza rynku w pierwszej połowie 2020 roku 


Początek roku był spokojny na rynku skarbowym. Jednakże na przełomie lutego i marca pandemia 


związana z wirusem Covid-19 zaczęła rozprzestrzeniać się na kraje europejskie, nie omijając w tym 


Polski. Spowodowało to odwrót inwestorów od ryzykownych aktywów w stronę obligacji skarbowych. 


Doprowadziło to w krótkim czasie do (wzrostu cen) spadku rentowności poniżej poziomu 1,35% z 2,2% – 


2,4%. Jednakże w połowie marca na polski rynek finansowy dotarła fala wyprzedaży, która przeszła 


przez wszystkie rynki, nie omijając nawet obligacji skarbowych. Przyczyną spadków były powszechne 


obawy inwestorów o negatywne konsekwencje pandemii na gospodarkę. Do akcji wkroczył Narodowy 


Bank Polski podejmując ponadstandardowe działania w celu zapobieżenia negatywnym tendencjom na 


rynku długu i dalszemu spadkowi płynności. Przede wszystkim, analogicznie do innych banków 


centralnych, NBP rozpoczął na niespotykaną do tej pory w Polsce skalę skup obligacji skarbowych, w 


ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Ponadto zapowiedziane zostały regularne aukcje repo, 


a także dokonano trzykrotnie obniżki stóp procentowych, łącznie o 140bp na trzech nieodległych od 


siebie posiedzeniach RPP. Wspomniane powyżej działania banku centralnego wpłynęły korzystnie na 


ceny obligacji skarbowych, skutkując nie tylko powrotem płynności na rynek, ale także doprowadzając 


do spadków rentowności (wzrostu cen) polskiego długu skarbowego do rekordowo niskich poziomów, 


przejściowo nawet poniżej poziomu 1,15%.  







Od tamtego czasu sytuacja uległa uspokojeniu i ceny polskich papierów „kopiują” de facto 


zachowanie rynków bazowych, w szczególności niemieckiego bunda, poruszając się w przedziale 1,25% 


– 1,45% na długim końcu krzywej (tenor 10-letni). Stosunkowo duża podaż papierów z gwarancjami 


Skarbu Państwa o wartości ponad 100 mld zł, która została wyemitowana w celu sfinansowania tarczy 


antykryzysowej rządu, do tej pory nie wpłynęła w sposób znaczący na poziomy rentowności obligacji 


skarbowych. 


 


Rynek obligacji korporacyjnych ucierpiał w nieco większym stopniu niż obligacje skarbowe, 


ponieważ skup obligacji prowadzony przez NBP tego rynku nie dotyczył. W marcu popyt zgłaszany był 


tylko przez nielicznych kupujących i dotyczył praktycznie wyłącznie listów zastawnych i krótkich 


papierów innych emitentów. W przypadku pozostałych papierów, kupujący oczekiwali bardzo wysokiego 


dyskonta, tj. wysokiej rentowności. To niestety przełożyło się negatywnie na notowania funduszy 


dłużnych posiadających w portfelu obligacje korporacyjne. Jednak już w kwietniu mogliśmy 


zaobserwować poprawę sytuacji, zarówno pod względem płynności jak i cen poszczególnych papierów. 


Kupujący coraz odważniej zaczęli zgłaszać popyt na poszczególne obligacje, doprowadzając do wzrostu 


ich cen. Jednakże zarówno płynność jak i poziom cen w przypadku wielu papierów do tej pory nie 


powróciła do poziomów sprzed kryzysu. 


 


Na rynku akcyjnym pierwsze miesiące roku to horyzontalny ruch indeksów. Wybuch pandemii 


Covid-19 doprowadził w marcu do drastycznych spadków. WIG stracił około 37% licząc od najwyższego 


poziomu w 2020 roku. Ww. interwencje banków centralnych i uruchomienie programów stymulacyjnych 


dla gospodarek przyczyniły się do uspokojenia paniki i w dalszej kolejności stopniowego odrabiania 


poniesionych strat. Wiele indeksów na świcie zbliża się do poziomów sprzed wybuchu pandemii, a 


indeks amerykańskich spółek technologicznych już wyszedł na historyczne szczyty. Polski rynek zniósł 


już około 2/3 spadku. Największym ryzykiem dla dalszych wzrostów jest potencjalna druga fala i 


częściowe zamknięcie gospodarek, co przyczyniłoby się do rewizji prognoz wzrostu gospodarczego na 


2021 rok. Jeśli ten czynnik nie nastąpi, to w otoczeniu rekordowo niskich stóp procentowych na świecie 


akcje wypłacające dywidendę stają się ciekawą alternatywą inwestycyjną dla inwestorów. 


 


Aktywa netto Subfunduszu BPS Emerytura 2025 na koniec czerwca 2020 roku osiągnęły poziom 


16 tys. PLN. Wartość Jednostki Uczestnictwa na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła 101,83 PLN. 


 


Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu BPS Emerytura 2030 na dzień 30 czerwca 2020 


roku wyniosła 102,78 PLN, a zgromadzone aktywa netto Subfunduszu na koniec okresu 


sprawozdawczego osiągnęły wartość 11 tys. PLN.  







 


Subfundusz BPS Emerytura 2035 na dzień 30 czerwca 2020 r. zgromadził aktywa netto o 


wartości 16 tys. PLN, natomiast wartość jego Jednostki Uczestnictwa wyniosła 103,78 PLN.  


 


Aktywa netto Subfunduszu BPS Emerytura 2040  na koniec czerwca 2020 roku osiągnęły poziom 


19 tys. PLN, a wartość Jednostki Uczestnictwa na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła 104,36 PLN.  


 


Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu BPS Emerytura 2045 na dzień 30 czerwca 2020 


roku wyniosła 105,18 PLN, a aktywa netto na koniec czerwca 2020 roku osiągnęły poziom 7 tys. PLN.  


 


Subfundusz BPS Emerytura 2050 na dzień 30 czerwca 2020 r. zgromadził aktywa netto o 


wartości 6 tys. PLN. W tym samym dniu wartość jego Jednostki Uczestnictwa wyniosła 104,95 PLN.  


 


Wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu BPS Emerytura 2055 na dzień 30 czerwca 2020 


roku wyniosła 105,03 PLN, a zgromadzone aktywa Subfunduszu na koniec okresu sprawozdawczego 


osiągnęły wartość 4 tys. PLN.  


 


Aktywa netto Subfunduszu BPS Emerytura 2060  30 czerwca 2020 roku osiągnęły poziom 1 tys. 


PLN, a wartość Jednostki Uczestnictwa wyniosła 104,26 PLN.  


 


Dziękujemy Państwu za powierzenie środków w zarządzanie BPS Towarzystwu Funduszy 


Inwestycyjnych S.A. Dołożymy wszelkich starań, aby wypracowywać jak najlepsze wyniki Subfunduszy, 


w których posiadają Państwo Jednostki Uczestnictwa. 


 


Z wyrazami szacunku 


 








OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


Warszawa, dnia 31 sierpnia 2020 r.


mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z pełnioną funkcją depozytariusza na rzecz:
BPS Emerytura PPK SFIO (Fundusz)


z wydzielonymi subfunduszami:
  - BPS PPK BPS 2025,
  - BPS PPK BPS 2030,
  - BPS PPK BPS 2035,
  - BPS PPK BPS 2040,
  - BPS PPK BPS 2045,
  - BPS PPK BPS 2050,
  - BPS PPK BPS 2055,
  - BPS PPK BPS 2060,


działając na podstawie przepisu § 37 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia  Ministra Finansów z
dnia 24 grudnia 2007 r.  w  sprawie  szczególnych zasad  rachunkowości funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859), oświadcza, iż dane  dotyczące  
stanów  aktywów  Funduszu,  w tym w  szczególności aktywów zapisanych na
rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z  tych  
aktywów  przedstawionych  w  sprawozdaniu  finansowym  Funduszu  sporządzonym  na
dzień  30 czerwca 2020 za okres od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. są zgodne
ze stanem faktycznym.


W imieniu mBank S.A.:


Sporządził (a): Anna Bugaj
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