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Szanowni Państwo, 


 


 


miło nam zaprezentować połączone sprawozdanie finansowe Aviva Specjalistycznego Funduszu 


Inwestycyjnego Otwartego PPK sporządzone za okres sprawozdawczy zakończony 


31 grudnia 2020 roku. Do połączonego sprawozdania finansowego dołączone zostały sprawozdania 


jednostkowe poszczególnych Subfunduszy. Subfundusze wydzielone w ramach Aviva SFIO PPK są 


subfunduszami zdefiniowanej daty w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 


planach kapitałowych i przeznaczone są do przyjmowania wpłat w ramach pracowniczych planów 


kapitałowych tworzonych zgodnie z przepisami Ustawy PPK. 


Polityka inwestycyjna poszczególnych subfunduszy uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka 


inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany 


wieku Uczestnika. 


Wyniki subfunduszy, osiągnięte w 2020 roku, przedstawiają się następująco: 


Aviva PPK 2025:    6,89%, 
Aviva PPK 2030:    7,98%, 
Aviva PPK 2035:    8,96%, 
Aviva PPK 2040:    8,56%, 
Aviva PPK 2045:    7,75%, 
Aviva PPK 2050:    8,54%, 
Aviva PPK 2055:    9,04%, 
Aviva PPK 2060:    8,66%. 


 


Sytuacja na rynku instrumentów dłużnych 


 


Wybuch pandemii koronawirusa oraz wywołany przez nią kryzys zdominowały pod każdym 


względem 2020 rok i sprawiły, że był to najtrudniejszy okres czasu od co najmniej kilku dekad zarówno 


na rynkach finansowych, jak i w sferze gospodarczej oraz codziennym życiu zwykłych ludzi.  


Globalna pandemia w połączeniu z drastycznymi środkami zapobiegawczymi podejmowanymi przez 


rządy (w skrajnych przypadkach był to tzw. lockdown, czyli zamrożenie niemalże wszelkiej aktywności 


w danym kraju) doprowadziły do załamania w globalnej gospodarce, skokowego wzrostu bezrobocia 


oraz potężnej zmienności na rynkach akcji i obligacji. Niepewności dodawały również czynniki ryzyka 


ze sfery geopolityki: chaotyczny proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (tzw. brexit), 


niepewność wokół wyborów prezydenckich w USA oraz niekończące się wojny handlowe USA vs Chiny.  


Jednocześnie rządy oraz banki centralne na całym świecie, w tym Narodowy Bank Polski, prowadziły 


działania mające uchronić gospodarki przed krachem i złagodzić długoterminowe konsekwencje 


pandemii. Ze strony polityki monetarnej były to głębokie obniżki stóp procentowych oraz „pompowanie” 


nieograniczonej ilości pieniądza do systemu finansowego poprzez skupowanie rządowych obligacji.  


W ramach polityki fiskalnej rządy wprowadziły wielomiliardowe programy wsparcia zarówno dla 


przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych.  


Aktywna postawa banków centralnych bardzo mocno wsparła sytuację na większości rynków obligacji 


skarbowych i w rezultacie sprowadziła ich rentowności do rekordowo niskich poziomów (ich ceny 


wzrosły). 
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Sytuacja na rynku instrumentów udziałowych (akcji) 


 


Rok 2020 to okres nadzwyczajnie wysokiej zmienności na globalnym i krajowym rynku akcji 


spowodowanej pandemią koronawirusa. Rok rozpoczął się od optymistycznych prognoz gospodarczych 


i wzrostów na rynkach akcji.  W połowie lutego w związku rozszerzeniem się pandemii  z Azji na inne 


kontynenty nastąpiło kilkutygodniowe, największe od ponad 10 lat, załamanie na praktycznie wszystkich 


rynkach akcji sięgające 30-40%. Po kilkutygodniowym załamaniu na giełdach jeszcze w marcu nastąpiła 


gwałtowna zmiana i rynki akcji weszły w trend wzrostowy trwający, mimo kilku głębszych korekt, przez 


pozostałą część roku. 


Odbudowa rynków finansowych była następstwem przede wszystkim intensywnych działań rządów  


i banków centralnych krajów najbardziej rozwiniętych oraz wzrastającej pewności inwestorów, że jedyna 


przyczyna załamania na rynkach finansowych, tj. pandemia,  jest zjawiskiem przejściowym i tylko 


kwestią czasu jest jej opanowanie. Ważnym czynnikiem odbudowy rynku była również doskonała 


sytuacja sektorów technologicznych, które wręcz poprawiły wyniki finansowe, w związku  


z dynamicznym przesunięciem obrotu gospodarczego oraz wielu usług do sieci internetowej. Proces 


digitalizacji gospodarki znacząco przyspieszył, co zwiększyło efektywność przedsiębiorstw. 


Na początku listopada nastąpiło wyraźne przyspieszenie wzrostów na rynkach akcji na skutek informacji 


o skutecznym działaniu pierwszych szczepionek. Od tego momentu zaczęły odrabiać straty również 


sektory tradycyjnej gospodarki, które najbardziej ucierpiały poprzez pandemię.  


W rezultacie rynki akcji odrobiły często z nawiązką spadki i globalny rynek akcji zakończył rok 


kilkunastoprocentowym wzrostem, z wyraźną przewagą rynku amerykańskiego, szczególnie sektorów 


nowoczesnych technologii nad rynkami akcji europejskich, które cały rok zamknęły przeciętnie na 


niewielkim minusie.  


Rynek polski z niewielkim rocznym spadkiem głównego indeksu WIG (o 1,4%) okazał się istotnie gorszy 


od głównych rynków rozwijających się („emerging markets”), ale nie odbiegał od poziomów rocznych 


zmian większości rynków europejskich. Podobnie jak na rynkach światowych, również na warszawskim 


parkiecie panowało duże zróżnicowanie. Największe spółki zdominowane przez „starą gospodarkę” 


(WIG20) odnotowały ponad 7% spadki, zaś indeks małych spółek sWIG80 wzrósł o ponad 33%. 


Prognozy dotyczące 2021 roku 


Według większości prognoz bieżący rok będzie okresem zwycięskiej walki z pandemią. Zaszczepiona 


zostanie większa cześć społeczeństw krajów rozwiniętych, życie wróci do normalności a konsumpcja 


zostanie odbudowana, co poprawi wyniki spółek i dane makroekonomiczne. Ww. czynniki  powinny 


sprzyjać rynkom akcji. Dla instrumentów dłużnych może to być trudny rok ze względu na skrajnie niskie 


stopy procentowe i możliwą dużą zmienność. 


 


Z poważaniem 


 


Marek Przybylski – Prezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 


Tymoteusz Paleczny – Wiceprezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  


 
 


Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 roku 
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 


dla Walnego Zgromadzenia Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 


 
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 


Opinia 


Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego subfunduszu Aviva PPK 
2050 („Subfundusz”), będącego wydzielonym subfunduszem w ramach Aviva Specjalistycznego 
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK („Fundusz”), które zawiera zestawienie lokat oraz bilans 
sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian  
w aktywach netto sporządzone za rok zakończony w tym dniu oraz noty objaśniające i informację 
dodatkową („sprawozdanie finansowe”).  


Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe: 


• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Subfunduszu na dzień  
31 grudnia 2020 r. oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie  
z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa 
o rachunkowości” - Dz. U. z 2021 r., poz. 217) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 


• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa oraz statutem 
Funduszu; 


• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 
z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości. 


Podstawa opinii  


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej 


jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do 


ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym 


(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z 


tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego 


rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.  


Jesteśmy niezależni od Funduszu i Subfunduszu zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki 


zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady 


Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą 


Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie  


do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie  


z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz 


firma audytorska pozostali niezależni od Funduszu i Subfunduszu zgodnie z wymogami niezależności 


określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.  


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


podstawę dla naszej opinii. 
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Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa za sprawozdanie finansowe 


Zarząd Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), 


towarzystwa zarządzającego Funduszem i reprezentującego Fundusz jest odpowiedzialny za 


sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego 


Subfunduszu, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku  


z operacji Subfunduszu zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) 


rachunkowości oraz z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę 


wewnętrzną, którą Zarząd Towarzystwa uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania 


finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 


Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 


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


z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy 


rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać likwidacji 


Subfunduszu, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla 


likwidacji lub zaniechania działalności. 


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


sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie 


Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej. 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 


Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera 


istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania 


zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, 


że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 


Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można 


racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze 


użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.  


Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do stopy zwrotu Subfunduszu ani efektywności lub 


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


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


a także: 


- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 


spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 


odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające  


i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego 


zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ 


oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub 


obejścia kontroli wewnętrznej; 


- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania 


procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia 


opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Towarzystwa; 


- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność 


szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 


- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 


kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 


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


poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Subfunduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli 


dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi 
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w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu 


finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze 


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


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


zaprzestanie kontynuacji działalności; 


- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym 


ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje  


i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 


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


przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących 


słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 


Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych 


Zarząd Towarzystwa odpowiada za zapewnienie zgodności działania Subfunduszu z regulacjami 


ostrożnościowymi. 


Naszym obowiązkiem jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania, czy Subfundusz przestrzegał 


obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach. 


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


przez Subfundusz obowiązujących regulacji ostrożnościowych, a zatem nie wyrażamy opinii na ten 


temat. 


W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Subfunduszu informujemy, że  


w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku nie zidentyfikowaliśmy przypadków 


naruszenia obowiązujących regulacji ostrożnościowych w zakresie, w jakim mogłoby to mieć istotny 


wpływ na sprawozdanie finansowe Subfunduszu. 


Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 


sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Rafał Sosnowski. 


 


BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie 


Wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3355 


w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe  


 


 


 


Rafał Sosnowski 


Kluczowy Biegły Rewident 


Nr w rejestrze 13520 


Warszawa, 12 kwietnia 2021 roku. 
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I WPROWADZENIE 
 


1. INFORMACJE OGÓLNE 
 


Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK („Fundusz”) jest specjalistycznym funduszem 
inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 maja 
2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 95 z późniejszymi zmianami) („Ustawa”). 


Wszystkie subfundusze wydzielone w ramach Funduszu są subfunduszami zdefiniowanej daty w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych („Ustawa PPK”) 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) i przeznaczone są do przyjmowania wpłat w ramach pracowniczych planów 
kapitałowych tworzonych zgodnie z przepisami Ustawy PPK. 


Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 5 kwietnia 2019 roku, pod numerem 
RFi 1637. 


 
Wg stanu na dzień bilansowy w skład Funduszu wchodzą następujące subfundusze: 


- Aviva PPK 2025, 


- Aviva PPK 2030, 


- Aviva PPK 2035, 


- Aviva PPK 2040, 


- Aviva PPK 2045, 


- Aviva PPK 2050, 


- Aviva PPK 2055, 


- Aviva PPK 2060. 


 


Subfundusz Aviva PPK 2025 („Subfundusz”) został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako 
Subfundusz wydzielony w ramach Funduszu a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została 
dokonana na dzień 27 listopada 2019 roku. 


Fundusz oraz Subfundusz zostały utworzone na czas nieograniczony. 
 
 
2. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU 
 


Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat.  


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2025 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 
1963-1967 oraz urodzonych przed 1963 r. na wniosek tych osób. 
 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 
uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 
inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 
rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe.  


Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) Do dnia 31.12.2019 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu 
nie może być mniejszy niż 25% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może być większy 
niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu; 


2) Do dnia 31.12.2019 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów Subfunduszu nie 
może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może być większy niż 
75% wartości Aktywów Subfunduszu; 
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3) W okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu; 


4) W okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części dłużnej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu; 


5) Od dnia 01.01.2025 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu 
nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu; 


6) Od dnia 01.01.2025 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów Subfunduszu nie 
może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 


 
3. TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 
 
Organem zarządzającym Funduszem jest Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, 
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011017. Sądem rejestrowym dla 
Towarzystwa jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego.  
 
4. OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY 
 
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 
dnia 31 grudnia 2020 roku. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2020 roku.  


 
5. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI 
 
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
przez Subfundusz oraz Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tj. co najmniej 12 miesięcy po 
dniu 31 grudnia 2020 roku. Zarząd Towarzystwa nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania 
finansowego Subfunduszu oraz połączonego sprawozdania finansowego Funduszu istnienia faktów i 
okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania działalności przez Subfundusz lub 
Fundusz w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli 31 grudnia 2020 roku na skutek 
zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia działalności Subfunduszu 
lub Funduszu. 


 
6. PODMIOT, KTÓRY PRZEPROWADZIŁ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
Niniejsze sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Badania sprawozdania 
finansowego dokonała firma BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową 
Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355. 
 
7. KATEGORIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 
 
Subfundusz nie zbywa jednostek uczestnictwa różnych kategorii. 
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II ZESTAWIENIE LOKAT 
 
1. TABELA GŁÓWNA 
 


Składniki lokat 31 grudnia 2020 r. 31 grudnia 2019 r. 


(w tysiącach złotych) 
Wartość 
wg ceny 
nabycia 


Wartość według 
wyceny na 


dzień bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Wartość 
wg ceny 
nabycia 


Wartość według 
wyceny na 


dzień bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Akcje 1 726 2 100 15,09 43 44 7,39 


Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 


Prawa do akcji 34 37 0,26 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 8 048 8 198 58,79 92 92 15,43 


Instrumenty pochodne 0 (47) (0,34) 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 


2 276 2 514 18,03 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 


Razem 12 084 12 802 91,83 135 136 22,82 


* Procentowy udział całkowitej wartości lokat w aktywach ogółem bez uwzględnienia ujemnej wyceny instrumentów pochodnych wynosi 92,17%, natomiast 
udział ujemnej wyceny bilansowej instrumentów pochodnych w wartości zobowiązań ogółem został zaprezentowany w tabeli uzupełniającej do tabeli głównej. 
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2. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 
 


2.1. Akcje 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


AKCJE 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


 11 BIT STUDIOS (PL11BTS00015) AR-RR  GPW 31 Polska  13 15 0,11 


 ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) AR-RR  GPW 1 275 Luksemburg  55 108 0,77 


 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE (PLASSEE00014) AR-RR  GPW 339 Polska  13 15 0,11 


 ATAL (PLATAL000046) AR-RR  GPW 335 Polska  11 11 0,08 


 BENEFIT SYSTEMS (PLBNFTS00018) AR-RR  GPW 53 Polska  41 44 0,32 


 BUDIMEX (PLBUDMX00013) AR-RR  GPW 32 Polska  6 10 0,07 


 CD PROJEKT (PLOPTTC00011) AR-RR  GPW 326 Polska  102 89 0,64 


 CELON PHARMA (PLCLNPH00015) AR-RR  GPW 912 Polska  34 37 0,27 


 CIECH (PLCIECH00018) AR-RR  GPW 251 Polska  9 8 0,06 


 COMARCH (PLCOMAR00012) AR-RR  GPW 129 Polska  29 25 0,18 


 CREEPY JAR (PLCRPJR00019) AR-ASO  New Connect 49 Polska  51 54 0,39 


 DINO POLSKA (PLDINPL00011) AR-RR  GPW 471 Polska  93 136 0,98 


 ENTER AIR (PLENTER00017) AR-RR  GPW 125 Polska  5 5 0,04 


 EUROCASH (PLEURCH00011) AR-RR  GPW 1 013 Polska  14 14 0,10 


 GRUPA AZOTY (PLZATRM00012) AR-RR  GPW 388 Polska  9 11 0,08 


 GRUPA LOTOS (PLLOTOS00025) AR-RR  GPW 638 Polska  39 26 0,19 


 INGBSK (PLBSK0000017) AR-RR  GPW 32 Polska  4 5 0,04 


 KETY (PLKETY000011) AR-RR  GPW 70 Polska  26 34 0,24 


 KGHM (PLKGHM000017) AR-RR  GPW 1 025 Polska  95 188 1,35 


 LPP (PLLPP0000011) AR-RR  GPW 16 Polska  94 133 0,95 


 MIRBUD (PLMRBUD00015) AR-RR  GPW 16 024 Polska  40 54 0,39 


 MO-BRUK (PLMOBRK00013) AR-RR  GPW 77 Polska  15 18 0,13 


 NEUCA (PLTRFRM00018) AR-RR  GPW 59 Polska  29 38 0,27 


 OPONEO.PL (PLOPNPL00013) AR-RR  GPW 61 Polska  2 3 0,02 


 ORANGE POLSKA (PLTLKPL00017) AR-RR  GPW 3 558 Polska  25 23 0,16 


 PCF GROUP (PLPCFGR00010) AR-RR  GPW 34 Polska  2 2 0,01 


 PEKAO (PLPEKAO00016) AR-RR  GPW 1 906 Polska  110 116 0,83 


 PGE (PLPGER000010) AR-RR  GPW 6 625 Polska  40 43 0,31 


 PGNIG (PLPGNIG00014) AR-RR  GPW 25 094 Polska  125 139 1,00 


 PKN ORLEN (PLPKN0000018) AR-RR  GPW 669 Polska  38 39 0,28 


 PKO BP (PLPKO0000016) AR-RR  GPW 5 382 Polska  142 155 1,11 


 PLAYWAY (PLPLAYW00015) AR-RR  GPW 71 Polska  25 45 0,32 


 PZU (PLPZU0000011) AR-RR  GPW 5 163 Polska  155 167 1,20 


 RAINBOW (PLRNBWT00031) AR-RR  GPW 568 Polska  10 13 0,09 


 SANTANDER BANK POLSK A (PLBZ00000044) AR-RR  GPW 253 Polska  48 47 0,34 


 SELVITA (PLSLVCR00029) AR-RR  GPW 1 089 Polska  44 54 0,39 


 TAURON (PLTAURN00011) AR-RR  GPW 16 983 Polska  45 46 0,33 


 TEN SQUARE GAMES (PLTSQGM00016) AR-RR  GPW 85 Polska  24 47 0,34 


 TIM (PLTIM0000016) AR-RR  GPW 2 192 Polska  33 40 0,29 


 WIRTUALNA POLSKA HOLDING (PLWRTPL00027) AR-RR  GPW 457 Polska  31 43 0,31 


AKCJE razem   93 860  1 726 2 100 15,09 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu   
 


 
   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
 


 
   


 
 
2.2. Prawa do akcji 


 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


PRAWA DO AKCJI 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


 PDA DADELO (PLDADEL00039) AR-RR  GPW 947 Polska  18 18 0,13 


 PDA PCF GROUP (PLPCFGR00036) AR-RR  GPW 23 Polska  1 2 0,01 


 PDA PURE BIOLOGICS (PLPRBLG00036) AR-RR  GPW 163 Polska  15 17 0,12 


PRAWA DO AKCJI razem   1 133  34 37 0,26 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu   
 


 
   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
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2.3. Dłużne papiery wartościowe 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości nominalnej oraz ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


Dłużne papiery 
wartościowe 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Emitent 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Termin 
wykupu rrrr-


mm-dd 


Warunki 
oprocentowania 


Wartość 
nominalna 


Liczba 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 
wyceny 
na dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


O terminie wykupu do 1 roku: 


Obligacje 


Bony skarbowe 


Bony pieniężne 


Inne 


O terminie wykupu do 1 roku 
razem: 


            0 0 0 0,00 


O terminie wykupu powyżej 1 roku: 


Obligacje 


OK0722 
(PL0000112165) 


AR-RR GPW Skarb Państwa Polska 2022-07-25 zerokuponowe 1 000,00 50 48 50 0,36 


WZ1129 
(PL0000111928) 


AR-RR GPW Skarb Państwa Polska 2022-11-25 
zmienna stopa 


procentowa 0,25% 
1 000,00 158 153 156 1,12 


OKBG1023 
(PL0000500252) 


NNRA nie dotyczy 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2023-10-28 


zmienna stopa 
procentowa 0,65% 


1 000,00 50 50 50 0,36 


PS0424 
(PL0000111191) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2024-04-25 


stała stopa 
procentowa 2,50% 


1 000,00 50 51 54 0,39 


PS1024 
(PL0000111720) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2024-10-25 


stała stopa 
procentowa 2,25% 


1 000,00 350 356 376 2,70 


WZ0525 
(PL0000111738) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2025-05-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,25% 


1 000,00 725 708 729 5,23 


OKBG0725 
(PL0000500286) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2025-07-03 


stała stopa 
procentowa 1,25% 


1 000,00 229 229 232 1,66 


WZ0126 
(PL0000108817) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2026-01-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,28% 


1 000,00 500 496 502 3,60 


OKBG0427 
(PL0000500260) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2027-04-27 


stała stopa 
procentowa 1,88% 


1 000,00 500 502 514 3,69 


WZ0528 
(PL0000110383) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2028-05-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,25% 


1 000,00 2 100 2 071 2 095 15,02 


DS1029 
(PL0000111498) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2029-10-25 


stała stopa 
procentowa 2,75% 


1 000,00 107 112 122 0,87 


OKBG0630 
(PL0000500278) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2030-06-05 


stała stopa 
procentowa 2,13% 


1 000,00 2 458 2 470 2 495 17,89 


OKBG0733 
(PL0000500294) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2033-07-21 


stała stopa 
procentowa 2,25% 


1 000,00 800 802 823 5,90 


Razem             8 077 8 048 8 198 58,79 


Bony skarbowe 


Bony pieniężne 


Inne 


O terminie wykupu powyżej 1 
roku razem: 


            8 077 8 048 8 198 58,79 


Dłużne papiery wartościowe 
razem 


            8 077 8 048 8 198 58,79 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany 


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu 


IAR - inny aktywny rynek 


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym 


 


2.4. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą 


 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ 
INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA 


MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Nazwa emitenta 
Kraj siedziby 


emitenta 
Liczba 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


AMUNDI MSCI EM ASIAUCITS ETF 
(LU1681044480) 


AR-RR  Paris Stock Exchange AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF Luksemburg  2 700 408 457 3,28 


ISHARES CORE EURCORP BOND UCITS ETF 
(IE00BF11F565) 


AR-RR  London Stock Exchange 
iShares CORE EUR CORP BOND 


UCITS ETF 
Irlandia  44 900 1 033 1 121 8,04 


iShares Core S&P 500UCITS ETF 
(IE00B5BMR087) 


AR-RR  London Stock Exchange iShares CORE S&P 500 UCITS ETF Irlandia  317 396 449 3,22 


ISHARES S&P500 INFORTECH SECT UCITS ETF 
(IE00B3WJKG14) 


AR-RR  London Stock Exchange 
iShares S&P 500 Information Tech. 


Sector UCITS ETF 
Irlandia  5 274 286 324 2,32 


VANGUARD FTSE DEVELOEUR EX UK UCITS 
ETF (IE00BKX55S42) 


AR-RR  London Stock Exchange 
VANGUARD FTSE DEVELOPED 


EUROPE EX UK UCITS ETF 
Irlandia  1 113 153 163 1,17 


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ 
INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA 
MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ razem     


54 304 2 276 2 514 18,03 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system 
obrotu   


 
 


   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
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2.5. Instrumenty pochodne 
 


(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


INSTRUMENTY POCHODNE 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Emitent (wystawca) 
Kraj siedziby 


emitenta 
(wystawcy) 


Instrument bazowy Liczba 
Wartość 


według ceny 
nabycia  


Wartość 
według 
wyceny 
na dzień 


bilansowy  


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


I. Wystandaryzowane 
instrumenty pochodne 


         


II. Niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne 


     2 0 (47) (0,34) 


FORWARD EUR/PLN 03.02.2021 
SHORT (FW2EUR030221) 


NNRA nie dotyczy 
Societe Generale S.A. 


Oddział w Polsce 
Polska 114 000 EURO 1 0 (5) (0,04) 


FORWARD EUR/PLN 21.01. 
2021 SHORT (FW1EUR210121) 


NNRA nie dotyczy 
Societe Generale S.A. 


Oddział w Polsce 
Polska 242 000 EURO 1 0 (42) (0,30) 


INSTRUMENTY POCHODNE razem   2 0 (47) (0,34) 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany 


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu 


IAR - inny aktywny rynek 


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym 


*Procentowy udział ujemnej wyceny bilansowej instrumentów pochodnych w zobowiązaniach ogółem wynosi 15,02% 


 


 
 
3. TABELE DODATKOWE 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


Gwarantowane składniki lokat Rodzaj 
Łączna 
liczba 


Wartość 
według ceny 


nabycia 


Wartość według 
wyceny na dzień 


bilansowy 


Procentowy udział 
w aktywach ogółem 


Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 
Dłużne papiery 


wartościowe 
3 987 4 003 4 064 29,15 


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP  0 0 0 0,00 


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego 


 0 0 0 0,00 


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


 0 0 0 0,00 


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


 0 0 0 0,00 


 
(w tysiącach złotych) 


Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem 


Grupa Kapitałowa OPONEO.PL S.A. 21 0,15 


Grupa PZU SA 283 2,03 


 
(w tysiącach złotych) 


Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 
Wartość według wyceny na dzień 


bilansowy 
Procentowy udział w aktywach 


ogółem 


OKBG0630 (PL0000500278) 644 4,62 


OKBG0733 (PL0000500294) 514 3,69 


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


1 158 8,31 


 


 
 


(w tysiącach złotych  z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach)


Rodzaj Łączna liczba
Wartość według ceny 


nabycia


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 


98 ustawy


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


Getin Holding SA  1 032 0.97


Grupa Kapitałowa Asseco Poland SA   380 0.36


Grupa Kapitałowa Polimex - Mostostal   182 0.17


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


  0 0.00


Papiery wartościowe emitowane przez 


międzynarodowe instytucje finansowe, 


których członkiem jest RP lub przynamniej 


jedno z państw OECD


Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba


Wartość według 


ceny nabycia


 w tys. PLN


Wartość 


według 


wyceny na 


dzień 


bilansowy


Procentowy udział 


w aktywach 


ogółem


  0   0   0 0.00


 Na dzień bilansowy nie znajdowały się w portfelu Subfunduszu papiery wartościowe nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy inne niż 


emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski


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


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD       


(z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje 


finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej 


jedno z państw należących do OECD


Gwarantowane składniki lokat


Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 


terytorialnego
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III    BILANS 
 


( w tysiącach złotych) 
31 grudnia 
2020 roku 


31 grudnia 
2019 roku 


I. Aktywa 13 944 596 


 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 042 460 


 2. Należności 50 0 


 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 


 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 12 799 136 


    - dłużne papiery wartościowe 8 148 92 


 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 50 0 


    - dłużne papiery wartościowe 50 0 


 6. Nieruchomości 0 0 


 7. Pozostałe aktywa 3 0 


II. Zobowiązania 313 295 


III. Aktywa netto (I-II) 13 631 301 


IV. Kapitał funduszu 12 831 301 


 1. Kapitał wpłacony 13 152 307 


 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) (321) (6) 


V. Dochody zatrzymane 35 0 


 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 15 0 


 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 20 0 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 765 0 


VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 13 631 301 


   
Liczba jednostek uczestnictwa (w sztukach) 1 270 136,69 30 049,90 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (w złotych) 10,73 10,02 
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IV RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
 


(w tysiącach złotych) 
1 stycznia - 
31 grudnia 
2020 roku 


27 listopada - 
31 grudnia 
2019 roku 


I. Przychody z lokat 67 0 


1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 13 0 


2. Przychody odsetkowe 54 0 


3. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 


4. Pozostałe 0 0 


II. Koszty funduszu 52 0 


1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 0 0 


2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 


3. Opłaty dla depozytariusza 0 0 


4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 


5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 


6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 


7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 


8. Usługi prawne 0 0 


9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 


10. Koszty odsetkowe 0 0 


11. Ujemne saldo różnic kursowych 52 0 


12. Pozostałe 0 0 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 


IV. Koszty funduszu netto (II-III) 52 0 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) 15 0 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 785 0 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 20 0 


 - z tytułu różnic kursowych (1) 0 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 765 0 


 - z tytułu różnic kursowych 17 0 


VII. Wynik z operacji 800 0 


   


Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w złotych) 0,63 0,01 
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V ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
 


(w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w złotych oraz ilości jednostek 
uczestnictwa podanej w sztukach) 


1 stycznia - 
31 grudnia 
2020 roku 


27 listopada - 
31 grudnia 
2019 roku 


I. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO   


 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 301 0 


 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 800 0 


    a) Przychody z lokat netto 15 0 


    b) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 20 0 


    c) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 765 0 


 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 800 0 


 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (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), w tym: 12 530 301 


    a) Powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 12 845 307 


    b) Zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa (315) (6) 


 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5) 13 330 301 


 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 13 631 301 


 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 6 925 130 


II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA   


 1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: 1 240 086,7900 30 049,9000 


    a) Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1 270 764,4900 30 697,6900 


    b) Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa (30 677,7000) (647,7900) 


    c) Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa 1 240 086,7900 30 049,9000 


 2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: 1 270 136,6900 30 049,9000 


    a) Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1 301 462,1800 30 697,6900 


    b) Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa (31 325,4900) (647,7900) 


    c) Saldo jednostek uczestnictwa 1 270 136,6900 30 049,9000 


III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA   


 1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10,02 10,00* 


 2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 10,73 10,02 


 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 7,09 0,20 


 4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny: 9,37 10,00 


    - data wyceny 2020-03-12 2019-11-27 


 5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny: 10,72 10,02 


    - data wyceny 2020-12-29 2019-12-27 


 6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem 
daty wyceny: 


10,71 10,02 


    - data wyceny 2020-12-30 2019-12-30 


IV. PROCENTOWY UDZIAŁ KOSZTÓW FUNDUSZU W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO (W SKALI ROKU), W 
TYM: 


0,75 0,00 


 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,00 0,00 


 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 


 3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 


 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 


 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 


 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 


*cena na dzień dokonania pierwszej wyceny aktywów netto Subfunduszu tj. 27  listopada 2019 roku 
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VI NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 


1. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SUBFUNDUSZU 
 


1.1. Przyjęte zasady rachunkowości 
 


1.1.1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 
 


Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2007, Nr 249, poz. 1859) („Rozporządzenie”). 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w polskich złotych. Wszystkie wartości, o ile nie 
wskazano inaczej, podane są w zaokrągleniu do tysięcy złotych, w związku z czym mogą 
wystąpić przypadki matematycznych niezgodności pomiędzy poszczególnymi notami 
niniejszego sprawozdania, wynikające z ww. zaokrągleń. 


 
1.1.2. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu 
 


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


2. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także 
w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty 
przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych 
Subfunduszu. 


3. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy. 


4. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po momencie 
dokonania wyceny określonym w statucie Subfunduszu oraz składniki, dla których we 
wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji uwzględnia się w 
najbliższej wycenie aktywów Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiązań. 


5. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu według ceny 
nabycia. Przyjmuje się, że składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia 
równą zeru.  


6. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki 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. 


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


8. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako 
pierwsze” (HIFO), polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny 
nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w 
wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej. Przy wyliczaniu zysku lub 
straty ze zbycia lokat metody, o której mowa powyżej nie stosuje się do: 


✓ papierów wartościowych nabytych przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, 


✓ zobowiązań z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się 
Subfunduszu do odkupu, 


✓ należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu 
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, 


✓ zobowiązań z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu 
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych. 
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9. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego 
składnika lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika. 


10. W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji uznaje się, iż 
wygaśnięciu podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia 
otrzymano najniższą premię netto. 


11. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych likwiduje się według metody „najdroższe 
likwiduje się jako pierwsze” (HIFO). 


12. Prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji 
wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający tego prawa poboru. 
Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości równej zero, w 
dniu następnym po wygaśnięciu tego prawa. 


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


14. Prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo do otrzymania 
dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. 


15. Podatki z tytułu dochodów od odsetek uzyskanych od papierów wartościowych 
emitowanych za granicą ujmuje się na bieżąco, proporcjonalnie do wysokości 
naliczonych odsetek o ile pobranie podatku od odsetek jest uprawdopodobnione. 


16. Podatki z tytułu pozostałych pożytków uzyskanych od papierów wartościowych 
emitowanych za granicą ujmuje się w dniu ich ustalenia. 


17. Zobowiązania Subfunduszu z tytułu wystawionych opcji ujmuje się w bilansie w pozycji 
zobowiązania z tytułu wystawionych opcji. W dniu wystawienia opcji zobowiązanie z 
tytułu wystawienia opcji ujmuje się w wysokości otrzymanej premii netto. 


18. 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. 


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


20. Przychody z lokat obejmują w szczególności: 


✓ dywidendy i inne udziały w zyskach, 


✓ przychody odsetkowe, 


✓ dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków 
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. 


Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości 
godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych 
przez emitenta. 


Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej. 


21. Koszty operacyjne Funduszu/Subfunduszu obejmują w szczególności: 


✓ wynagrodzenie Aviva Investors Poland TFI SA za zarządzanie 
Funduszem/Subfunduszem, w tym również wynagrodzenie zmienne, uzależnione 
od wyników zarządzania, o ile Statut przewiduje pobieranie takiego 
wynagrodzenia, 


✓ koszty odsetkowe, 


✓ ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków 
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, 
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✓ inne koszty operacyjne takie jak wynagrodzenie depozytariusza, koszty związane 
z prowadzeniem rejestru uczestników Funduszu/Subfunduszu o ile Statut 
Funduszu przewiduje ponoszenie takich kosztów. 


22. Rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczana jest 
w każdym dniu wyceny za każdy dzień roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
ustalonych w poprzednim dniu wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach 
miesięcznych. 


23. Rezerwa na wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania ustalana 
jest w każdym dniu wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy w okresie 
rozliczeniowym. 


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


25. W przypadku innych kosztów operacyjnych o istotnej wartości tworzy się rezerwę na 
przewidywane wydatki. Rezerwa tworzona jest w każdym dniu wyceny na podstawie 
wiarygodnych szacunków, w szczególności w oparciu o stawki okresowe i zgodnie z 
warunkami zawartych umów. 


26. Pozostałe koszty ujmowane są z chwilą ich faktycznego poniesienia. 


27. Dla kategorii kosztowej, dla której Statut określa maksymalną wysokość (limit) kosztów 
obciążających Subfundusz w dniu, w którym przewidywana wartość tego kosztu 
przekracza ten limit w księgach rachunkowych Funduszu ujmuje się należność od 
Towarzystwa z tytułu zwrotu koszów w wysokości nadwyżki tych kosztów ponad 
ustalony limit. 


28. W przypadku inwestycji w składniki lokat, od których dochody na podstawie przepisów 
prawa podlegają opodatkowaniu, tworzona jest rezerwa na podatek dochodowy w 
wysokości proporcjonalnej do naliczonych przychodów z lokat lub niezrealizowanego 
zysku. 


29. Papiery wartościowe będące przedmiotem udzielonej pożyczki są wyłączane z bilansu 
Subfunduszu jako pożyczkodawcy. Jednocześnie w bilansie Subfunduszu zostaje 
rozpoznana należność z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych. 


Środki pieniężne otrzymane w ramach zabezpieczenia transakcji są ujmowane w 
bilansie Subfunduszu w korespondencji ze zobowiązaniem do ich zwrotu. 


30. Wartość aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w dniu wyceny określonym w 
statucie Funduszu. 


 
1.1.3. Zasady wyceny aktywów Subfunduszu 
 


A. Zasady ogólne 


1. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według 
stanów odpowiednio aktywów Subfunduszu i jego zobowiązań oraz odpowiednio 
kursów, cen i wartości z godziny 23.00 w dniu wyceny oraz na dzień sporządzenia 
sprawozdania finansowego Funduszu. 


2. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według 
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem składników, o których 
mowa w pkt. D 1-4 poniżej.  


B. Wybór rynku głównego 


1. W przypadku, gdy składniki lokat Subfunduszu notowane są na więcej niż jednym 
aktywnym rynku lub w więcej niż jednym systemie notowań, Subfundusz w 
porozumieniu z Depozytariuszem, z zachowaniem najwyższej staranności, dokonuje 
dla danego składnika lokat Subfunduszu wyboru rynku głównego lub właściwego 
systemu notowań, który najlepiej spełnia następujące warunki:  


a) wolumen obrotów dla danego składnika lokat Subfunduszu w ciągu miesiąca 
kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym następuje dzień wyceny 
wskazuje, że dany aktywny rynek lub system notowań w sposób stały i rzetelny 
określa wartość rynkową tego składnika lokat Subfunduszu oraz  


b) możliwość dokonania przez Subfundusz transakcji na danym aktywnym rynku. 
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C. Składniki lokat Subfunduszu notowane na aktywnym rynku 


1. Akcje, prawa do akcji, prawa poboru notowane na aktywnym rynku 


Według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym mowa w 
pkt.A1 powyżej kursu dostępnego na aktywnym rynku, przy czym jeżeli dany rynek 
wyznacza kurs zamknięcia lub inną wartość stanowiącą jego odpowiednik wycena 
następuje według tego kursu lub wartości. 


2. Dłużne papiery wartościowe notowane na aktywnym rynku 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA – według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 kursu zamknięcia. 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest Treasury BondSpot 
Poland – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o 
którym mowa w pkt. A1 kursu fixing –, a w przypadku jego braku dla danego 
papieru wartościowego według ostatniej ceny transakcyjnej ogłoszonej przez ten 
rynek. W przypadku braku transakcji w danym dniu wycena odbywa się w 
szczególności na podstawie: 


a) Bloomberg Generic (BGN), a w przypadku jego braku dla danego składnika 
lokat Funduszu/Subfunduszu, 


b) Fit Composite (CBBT), a w przypadku jego braku dla danego składnik lokat 
Funduszu/Subfunduszu, 


c) średniej z  najlepszych ofert kupna i sprzedaży dostępnych (aktywnych) na 
tym rynku w momencie zamknięcia sesji, z zastrzeżeniem, że uwzględnienie 
wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne. 


Jeżeli dokonanie wyceny na podstawie danych, o których mowa w lit. a) – c), nie 
jest możliwe lub gdy w zgodnej ocenie Funduszu i Depozytariusza wycena nie 
odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat, dopuszcza się przyjęcie 
do wyceny średniej z ofert kupna i sprzedaży ogłoszonych przez przynajmniej dwie 
uznane (profesjonalne) instytucje finansowe, pod warunkiem że ogłoszone oferty 
pozwalają wiarygodnie oszacować wartość godziwą składnika lokat. W przypadku 
gdy sposób wyceny opisany w zdaniu poprzednim nie jest możliwy do przyjęcia, 
składnik lokat jest wyceniany zgodnie z zasadami dotyczącymi składników lokat 
nienotowanych na aktywnych rynku. 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest inny aktywny rynek, 
w szczególności dłużne papiery wartościowe notowane na rynkach zagranicznych 
– według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym 
mowa w pkt. A1 kursu, przy czym jeżeli dany rynek wyznacza kurs zamknięcia lub 
inną wartość stanowiącą jego odpowiednik wycena następuje według tego kursu 
lub wartości. W przypadku braku transakcji w danym dniu wycena odbywa się w 
szczególności na podstawie: 


a) Bloomberg Generic (BGN), a w przypadku jego braku dla danego składnika 
lokat Funduszu/Subfunduszu, 


b) Fit Composite (CBBT), a w przypadku jego braku dla danego składnik lokat 
Funduszu/Subfunduszu, 


c) średniej z  najlepszych ofert kupna i sprzedaży dostępnych (aktywnych) na 
tym rynku w momencie zamknięcia sesji, z zastrzeżeniem, że uwzględnienie 
wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne. 


 
Jeżeli dokonanie wyceny na podstawie danych, o których mowa w lit. a) – c), nie 
jest możliwe lub gdy w zgodnej ocenie Funduszu i Depozytariusza wycena nie 
odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat, dopuszcza się przyjęcie 
do wyceny średniej z ofert kupna i sprzedaży ogłoszonych przez przynajmniej dwie 
uznane (profesjonalne) instytucje finansowe, pod warunkiem że ogłoszone oferty 
pozwalają wiarygodnie oszacować wartość godziwą składnika lokat. W przypadku 
gdy sposób wyceny opisany w zdaniu poprzednim nie jest możliwy do przyjęcia, 
składnik lokat jest wyceniany zgodnie z zasadami dotyczącymi składników lokat 
nienotowanych na aktywnych rynku. 


W uzasadnionych przypadkach gdy kurs uznawany za kurs zamknięcia różni się 
istotnie od kursów wyznaczonych na podstawie innych, wiarygodnych danych 
rynkowych, dopuszcza się przyjęcie do wyceny kursu innego niż kurs zamknięcia 
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mimo że w dniu wyceny została zawarta co najmniej jedna transakcja na rynku 
głównym. 


✓ W przypadku, gdy ze względu na zbliżający się termin wykupu dłużnych papierów 
wartościowych nie jest możliwe dokonanie wyceny według zasad określonych 
powyżej papiery te wycenia się metodą odpisu dyskonta lub amortyzacji premii 
powstałych jako różnica pomiędzy ceną wykupu danego papieru wartościowego, 
a ostatnią wartością godziwą, po jakiej Subfundusz wycenił dany papier 
wartościowy według zasad określonych powyżej. 


3. Terminowe instrumenty pochodne - według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 ustalonego na aktywnym rynku kursu 
określającego stan rozliczeń Subfunduszu i instytucji rozliczeniowej. 


4. Pozostałe składniki lokat Subfunduszu – według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 ustalonego na aktywnym rynku kursu, 
przy czym jeżeli dany rynek wyznacza kurs zamknięcia lub inną wartość stanowiącą 
jego odpowiednik wycena następuje według tego kursu lub wartości. 


D. Składniki lokat Subfunduszu nienotowane na aktywnym rynku 


1. Dłużne papiery wartościowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane są w 
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej, przy czym w przypadku przeszacowywania dłużnych papierów 
wartościowych wycenianych według wartości godziwej, do wysokości skorygowanej 
ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień 
przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. W przypadku, gdy data 
zawarcia transakcji nabycia jest różna od daty jej rozliczenia papier wartościowy ujmuje 
się w księgach rachunkowych w cenie nabycia, a skorygowaną cenę nabycia wylicza 
się od dnia rozliczenia transakcji nabycia. 


2. Depozyty wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


3. 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. 


4. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu 
do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą 
korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej. 


5. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne wycenia się w oparciu o modele wyceny 
powszechnie stosowane dla danego typu instrumentów, a w szczególności w 
przypadku kontraktów terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, stóp 
procentowych - wg modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 


6. Dłużne papiery wartościowe zawierające wbudowane instrumenty pochodne wycenia 
się według wartości godziwej oszacowanej przez wyspecjalizowaną, niezależną 
jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi lub jeżeli Subfundusz nie korzysta z usług 
takiej jednostki w następujący sposób: 


✓ w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściśle powiązane z 
wycenianym papierem dłużnym to wartość całego instrumentu finansowego 
będzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu 
finansowego modelu wyceny uwzględniając w swojej konstrukcji modele wyceny 
poszczególnych wbudowanych instrumentów pochodnych,  


✓ w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane z 
wycenianym papierem dłużnym, wówczas wartość wycenianego instrumentu 
finansowego będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego 
(bez wbudowanych instrumentów pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu 
efektywnej stopy procentowej oraz wartości wbudowanych instrumentów 
pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele właściwe dla poszczególnych 
instrumentów pochodnych. Jeżeli jednak wartość godziwa wydzielonego 
instrumentu pochodnego nie może być wiarygodnie określona to taki instrument 
wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny zalicza się odpowiednio 
do przychodów odsetkowych lub kosztów odsetkowych. 
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7. Jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa nienotowane na aktywnym rynku 
wycenia się według ostatniej ogłoszonej przez dany fundusz lub właściwą instytucję 
wartości aktywów netto funduszu na jednostkę lub tytuł uczestnictwa skorygowaną o 
ewentualne, znane Subfunduszowi zmiany wartości godziwej, jakie wystąpiły od 
momentu ogłoszenia do dnia wyceny. 


8. Prawa poboru nienotowane na aktywnym rynku wycenia się według: 


✓ wartości teoretycznej praw poboru jako różnicy między ceną akcji z ostatniego 
notowania z prawem poboru, a ceną odniesienia na pierwszym notowaniu akcji 
po ustaleniu prawa poboru lub 


✓ wartości bieżącej prawa poboru uwzględniającej różnicę między bieżącym 
kursem rynkowym akcji spółki a ceną akcji nowej emisji oraz liczbę praw poboru 
potrzebnych do objęcia jednej akcji nowej emisji, 


w zależności od tego, która z powyższych wartości jest niższa. 


9. Jeżeli akcje nienotowane na aktywnym rynku są tożsame w prawach do akcji 
notowanych na aktywnym rynku, wycenia się je według cen tych papierów 
wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. C1. W przeciwnym wypadku 
akcje wycenia się w oparciu o ostatnią z cen, po jakiej nabywano akcje na rynku 
pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość godziwą prawa 
poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa, a w przypadku, gdy 
zostały określone różne ceny dla nabywców – w oparciu o średnią cenę nabycia, 
ważoną liczbą nabytych akcji, o ile cena ta została podana do publicznej wiadomości, z 
uwzględnieniem zmian wartości tych akcji, spowodowanych zdarzeniami mającymi 
wpływ na ich wartość godziwą. 


10. Jeżeli prawa do akcji nienotowane na aktywnym rynku są tożsame w prawach do akcji 
notowanych na aktywnym rynku, wycenia się je według cen tych papierów 
wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. C1. W przeciwnym wypadku 
prawa do akcji wycenia się w oparciu o ostatnią z cen po jakiej nabywano je na rynku 
pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość godziwą prawa 
poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa. 


11. Pozostałe składniki lokat Subfunduszu nienotowane na aktywnym rynku wyceniane są 
na podstawie zasad określonych przez Subfundusz, zaakceptowanych przez 
Depozytariusza, według wiarygodnie ustalonej wartości godziwej na podstawie 
oszacowania wartości składnika lokat Subfunduszu za pomocą powszechnie uznanych 
metod estymacji. 


E. Wycena aktywów i zobowiązań Subfunduszu denominowanych w walutach obcych 


1. Aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w 
walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie są notowane 
na aktywnym rynku – w walucie, w której są denominowane. 


 
2. Aktywa i zobowiązania, o których mowa w pkt. 1 wykazuje się w złotych polskich po 


przeliczeniu według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym 
mowa w pkt. A1, średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank 
Polski. 


F. Wycena należności z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych 


1. Należności z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych są wyceniane 
zgodnie z zasadami przyjętymi do wyceny pożyczonych papierów wartościowych. 


 
1.2. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 


 
W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zmiany stosowanych przez Subfundusz zasad 
rachunkowości. 
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2. NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Z tytułu zbytych lokat 0 0 


Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 


Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 0 0 


Z tytułu dywidend 0 0 


Z tytułu odsetek 50 0 


Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 


Pozostałe należności 0 0 


Razem 50 0 


 
 
3. ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Z tytułu nabytych aktywów 50 1 


Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się subfunduszu do odkupu 0 0 


Z tytułu instrumentów pochodnych 47 0 


Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa 215 294 


Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 1 0 


Z tytułu wypłaty dochodów subfunduszu 0 0 


Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 


Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 


Z tytułu rezerw 0 0 


Pozostałe zobowiązania 0 0 


Razem 313 295 


 
 
4. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 
 


 (w tysiącach złotych) Waluta 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. PLN 1 037 460 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 3 0 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 2 0 


Razem  1 042 460 


 


Średni w okresie sprawozdawczym stan środków 


pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących 


zobowiązań Subfunduszu 


 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


 EUR 2 0 


 PLN 474 82 


 USD 1 0 


Razem  477 82 
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5. RYZYKA 
 


5.1. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej 
 


5.1.1. Aktywa i zobowiązania Subfunduszu obciążone ryzykiem wartości godziwej 
wynikającym ze stopy procentowej 


 
Na ryzyko zmiany wartości godziwej związane z wahaniami stopy procentowej narażone są przede 
wszystkim dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego o stałym 
oprocentowaniu i zerokuponowe. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 4 666 tysięcy 
złotych, co stanowiło 33,46% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 67 tysięcy 
złotych, co stanowiło 11,24% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej. 
 


5.1.2. Aktywa i zobowiązania Subfunduszu obciążone ryzykiem przepływów środków 
pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 


 
Na ryzyko przepływów środków pieniężnych związane z wahaniami stopy procentowej narażone 
są dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej.  
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 3 532 tysięcy 
złotych, co stanowiło 25,33% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 25 tysięcy 
złotych, co stanowiło 4,19% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem przepływów pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej. 
 
5.2. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym 
 


5.2.1. Maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym 
 
Subfundusz, jako subfundusz zdefiniowanej daty, lokuje Aktywa Subfunduszu w część udziałową 
oraz część dłużną. Na dzień bilansowy udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu powinien wynosić od 10% do 30%, a części dłużnej od 70% do 90%. Wraz ze 
zbliżaniem się Subfunduszu do zdefiniowanej daty udział części udziałowej będzie stopniowo 
spadał do poziomu maksymalnie 15%, a części dłużnej rósł do poziomu minimum 85% Aktywów 
Subfunduszu zgodnie z harmonogramem wskazanym w statucie i ustawie o pracowniczych 
planach kapitałowych. 
 
W ramach części dłużnej Aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w obligacje, instrumenty rynku 
pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe, które obciążone są ryzykiem kredytowym. 
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Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku struktura aktywów Subfunduszu 
przedstawia się następująco: 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Akcje oraz wynikające z nich prawa 2 137 44 


Dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego 


emitowane przez Skarb Państwa (z odsetkami) 


4 088 92 


Dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego 


pozostałych emitentów (z odsetkami) 


4 160 0 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 


inwestowania mające siedzibę za granicą 


2 514 0 


Przedpłaty na zakup papierów wartościowych 3 0 


Środki pieniężne na rachunkach bankowych w bankach krajowych 1 042 460 


Razem aktywa Subfunduszu 13 944 596 


 


5.2.2. Wskazanie przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych 
kategoriach lokat 


 
Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu wyłącznie w papiery 
wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, 
poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu 
terytorialnego, rządy państw należących do OECD oraz następujące międzynarodowe instytucje 
finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju. W takim przypadku Subfundusz jest obowiązany dokonywać lokat w papiery 
wartościowe co najmniej 6 różnych emisji jednego emitenta z tym, że wartość lokat w papiery 
wartościowe jednej emisji nie może przekroczyć 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku udział lokat w dłużne papiery 
wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez wyżej wymienionych emitentów wraz 
z odsetkami należnymi wynosił odpowiednio 58,79% i 15,44% aktywów Subfunduszu. 


 
5.3. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem 


przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat 
 
Aktywa Subfunduszu lokowane są w głównie w krajowe papiery wartościowe i inne instrumenty 
finansowe przewidziane w statucie Funduszu. Statut dopuszcza dokonywanie lokat w aktywa 
denominowane w walucie innej niż złoty, przy czym wartość takich lokat nie może przekroczyć 30% 
wartości Aktywów Subfunduszu. Przy dokonywaniu lokat denominowanych w walutach obcych 
istnieje ryzyko walutowe związane ze zmiennością kursów walut i w związku z tym potencjalną 
utratą wartości składników lokat Subfunduszu wyrażoną w złotych.  


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku procentowy udział składników 
aktywów denominowanych w poszczególnych walutach obcych w aktywach Subfunduszu 
przedstawiał się następująco: 
 


Składniki aktywów denominowane w walutach obcych 


31 grudnia 


2020 roku 


(%) 


31 grudnia 


2019 roku 


(%) 


Euro (EUR) 12,51 0,00 


- w tym tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje mające siedzibę 


za granicą 


12,49 0,00 


Dolar USA (USD) 5,56 0,00 


- w tym tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje mające siedzibę 


za granicą 


5,54 0,00 


Razem 18,07 0,00 


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem walutowym. 
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6. INSTRUMENTY POCHODNE 
 


Subfundusz posiada w swoim portfelu kontrakty FX forward, które zostały zawarte w celu 
ograniczenia ryzyka walutowego w stosunku do posiadanych przez Subfundusz zagranicznych 
instrumentów finansowych denominowanych w walutach obcych, poprzez zabezpieczenie kursu 
wymiany walut na złote. 


 
Kontrakty FX forward będące w posiadaniu Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2020 roku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie posiadał w portfelu instrumentów pochodnych. 
 
 


7. TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO 
ODKUPU 
 
7.1. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie był stroną 
transakcji przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. 
 
7.2. Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie był stroną 
transakcji przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu. 
 
7.3. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów 


rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 
 


W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zawierał tego typu 
transakcji. 
 
7.4. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie 


przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zawierał tego typu 
transakcji. 


 
 
8. KREDYTY I POŻYCZKI 


 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zaciągał żadnych 
kredytów i pożyczek. 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie udzielał żadnych 
kredytów i pożyczek. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Typ 


zajętej 


pozycji


Rodzaj Instrumentu 


pochodnego
Cel otwarcia pozycji


Wartość 


otwartej 


pozycji


Wartość przyszłych strumieni 


pieniężnych


Terminy przyszłych strumieni 


pieniężnych


Kwota będąca 


podstawą przyszłych 


płatności


Termin zapadalności albo 


wygaśnięcia instrumentu 


pochodnego


Termin wykonania 


instrumentu pochodnego 


Krótka
Kontrakt terminow y na 


w ymianę w alut FWD


Ograniczenie ry zy ka 


w alutow ego portfela lokat 


denominow anego w  


w alutach obcy ch


(42) ty s. PLN


Płatność w y chodząca: 242 ty s. EUR


 


Płatność do otrzy mania: 1 076 ty s. PLN


21.01.2021


21.01.2021


242  ty s. EUR
termin zamknięcia pozycji - 


21.01.2021


termin płatności gotów kow ych - 


21.01.2021


Krótka
Kontrakt terminow y na 


w ymianę w alut FWD


Ograniczenie ry zy ka 


w alutow ego portfela lokat 


denominow anego w  


w alutach obcy ch


(5) ty s. PLN


Płatność w y chodząca: 114 ty s. EUR


 


Płatność do otrzy mania: 521 ty s. PLN


03.02.2021


03.02.2021


114  ty s. EUR
termin zamknięcia pozycji - 


03.02.2021


termin płatności gotów kow ych - 


03.02.2021
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9. WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE 
 


9.1. Walutowa struktura pozycji bilansu 
 


(w tysiącach złotych) 
31 Grudnia 2020 roku 31 Grudnia 2019 roku 


EUR PLN USD RAZEM EUR PLN USD RAZEM 


I. AKTYWA 1 744 11 425 775 13 944 0 596 0 596 


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 1 037 2 1 042 0 460 0 460 


2. Należności 0 50 0 50 0 0 0 0 


3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 0 0 0 0 


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 741 10 285 773 12 799 0 136 0 136 


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 50 0 50 0 0 0 0 


6. Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0 


7. Pozostałe aktywa 0 3 0 3 0 0 0 0 


         


II. ZOBOWIĄZANIA 0 313 0 313 0 295 0 295 


         


III. AKTYWA NETTO 1 744 11 112 775 13 631 0 301 0 301 


         


 


 


9.2. Dodatnie różnice kursowe 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


27 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Zrealizowane dodatnie różnice kursowe 8 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 8 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 38 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 38 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Razem 46 0 
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9.3. Ujemne różnice kursowe 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


27 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Zrealizowane ujemne różnice kursowe: (9) 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa (9) 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Niezrealizowane ujemne różnice kursowe (21) 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa (21) 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Razem (30) 0 
 


 


9.4. Średni kurs waluty sprawozdania finansowego wyliczany przez NBP, z dnia sporządzenia 
sprawozdania finansowego 


 


 Kurs w stosunku do zł  
na 31 grudnia 2020 roku 


Kurs w stosunku do zł 
na 31 grudnia 2019 roku 


waluta 


Euro 4,6148 4,2585 EUR 


Dolar USA 3,7584 3,7977 USD 


 
 


10. DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 
 
10.1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 


 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


27 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 20 0 


- Papiery wartościowe udziałowe 1 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 19 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


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


- Papiery wartościowe udziałowe 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 0 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


Razem 20 0 
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10.2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


27 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 765 0 


- Papiery wartościowe udziałowe 377 0 


- Dłużne papiery wartościowe 150 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 238 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


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


- Papiery wartościowe udziałowe 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 0 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


Razem 765 0 


 
Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają wartość aktywów netto Subfunduszu. Subfundusz 
nie wypłaca kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupywania jednostek uczestnictwa. 
 
 


11. KOSZTY SUBFUNDUSZU 
 
11.1. Koszty Subfunduszu pokrywane przez Towarzystwo 
 


Zgodnie ze statutem Funduszu Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty: 


1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, 
zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 


2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach 
lokowania Aktywów Subfunduszu; 


3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu; 


4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz 
korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 


5) wynagrodzenie depozytariusza Funduszu; 


6) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu lub Subrejestru 
Uczestników danego Subfunduszu; 


7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszu, w tym opłaty za 
zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa; 


8) koszty ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszu postanowieniami 
Statutu lub przepisami prawa; 


9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych dotyczących Subfunduszu wymaganych 
przepisami prawa; 


10) koszty likwidacji Subfunduszu; 


11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 
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Koszty, o których mowa w pkt 5) i 6) powyżej, mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do 
wysokości: 


1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy 
Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż lub równa 10.000.000 zł; 


2) sumy kwoty 50.000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, ponad kwotę 
10.000.000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10.000.000 zł. 


Koszty, o których mowa w pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie 
wyższej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 


W okresie, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż 2.000.000 zł, 
Towarzystwo pokrywa z własnych środków koszty Subfunduszu, o których mowa w pkt 5), 6), 8) i 
9). 


Koszty działalności Subfunduszu, które nie są wskazane powyżej pokrywa Towarzystwo 
z własnych środków. 


W związku z decyzją Zarządu Towarzystwa w okresie sprawozdawczym Towarzystwo pokryło z 
własnych środków wszelkie koszty związane z działalnością Subfunduszu. 


 


11.2. Wynagrodzenie Towarzystwa 
 


Zgodnie ze Statutem Funduszu za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo może pobierać z 
Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie, składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i 
części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem 
osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.  


Wynagrodzenie Stałe wynosi maksymalnie 0,4% w skali roku naliczone od średniej rocznej 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. W okresie sprawozdawczym Towarzystwo nie pobierało 
Wynagrodzenia Stałego.  


Wynagrodzenie Zmienne nie może przewyższać 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
skali roku i może być naliczane na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu 
ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty 
wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów 
Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK. Wynagrodzenie Zmienne 
może być pobierane pod warunkiem: 


1) realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok, 


2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę 
Referencyjną. 


Zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia Wynagrodzenie Zmienne może być pobierane po raz 
pierwszy w roku 2022. W związku z tym w okresie sprawozdawczym nie naliczano Wynagrodzenia 
Zmiennego za zarządzanie Subfunduszem.  


 


12. DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 
 


 
31 grudnia  


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Wartość aktywów netto Subfunduszu w tysiącach złotych 13 631 301 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w złotych 10,73 10,02 
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VII INFORMACJA DODATKOWA 
 


1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu 
finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 


 
Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie zidentyfikowano znaczących zdarzeń 
dotyczących lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym. 


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


a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 
 
Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia, a nie zostały 
uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 
 


3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 
finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i 
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 
 


Nie występują różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w 
porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi 
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 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 błędy podstawowe nie wystąpiły. 


 
5. Informacja o aktualnie stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu 


 
Towarzystwo stosuje procesy, metody i procedury pomiaru oraz zarządzania ryzykiem, a także 
oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu. W odniesieniu do Subfunduszu stosowana jest metoda 
zaangażowania. 


 
6. Inne informacje, niż wskazane powyżej, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę 


sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zdarzenia, inne 
niż ujawnione w sprawozdaniu finansowym, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu. 


 
 


Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera 24 kolejno ponumerowane strony. 
 
 
 
 


Marek Przybylski – Prezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 


Tymoteusz Paleczny – Wiceprezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  


 


Marek Wierzbołowski – Dyrektor Finansowo-Administracyjny 


(Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Subfunduszu) 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 
 
Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 roku. 
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 


dla Walnego Zgromadzenia Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 


 
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 


Opinia 


Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego subfunduszu Aviva PPK 
2025 („Subfundusz”), będącego wydzielonym subfunduszem w ramach Aviva Specjalistycznego 
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK („Fundusz”), które zawiera zestawienie lokat oraz bilans 
sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian  
w aktywach netto sporządzone za rok zakończony w tym dniu oraz noty objaśniające i informację 
dodatkową („sprawozdanie finansowe”).  


Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe: 


• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Subfunduszu na dzień  
31 grudnia 2020 r. oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie  
z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa 
o rachunkowości” - Dz. U. z 2021 r., poz. 217) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 


• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa oraz statutem 
Funduszu; 


• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 
z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości. 


Podstawa opinii  


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej 


jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do 


ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym 


(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z 


tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego 


rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.  


Jesteśmy niezależni od Funduszu i Subfunduszu zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki 


zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady 


Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą 


Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie  


do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie  


z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz 


firma audytorska pozostali niezależni od Funduszu i Subfunduszu zgodnie z wymogami niezależności 


określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.  


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


podstawę dla naszej opinii. 
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Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa za sprawozdanie finansowe 


Zarząd Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), 


towarzystwa zarządzającego Funduszem i reprezentującego Fundusz jest odpowiedzialny za 


sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego 


Subfunduszu, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku  


z operacji Subfunduszu zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) 


rachunkowości oraz z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę 


wewnętrzną, którą Zarząd Towarzystwa uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania 


finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 


Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 


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


z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy 


rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać likwidacji 


Subfunduszu, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla 


likwidacji lub zaniechania działalności. 


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


sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie 


Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej. 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 


Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera 


istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania 


zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, 


że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 


Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można 


racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze 


użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.  


Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do stopy zwrotu Subfunduszu ani efektywności lub 


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


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


a także: 


- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 


spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 


odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające  


i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego 


zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ 


oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub 


obejścia kontroli wewnętrznej; 


- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania 


procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia 


opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Towarzystwa; 


- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność 


szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 


- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 


kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 


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


poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Subfunduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli 


dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi 
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w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu 


finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze 


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


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


zaprzestanie kontynuacji działalności; 


- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym 


ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje  


i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 


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


przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących 


słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 


Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych 


Zarząd Towarzystwa odpowiada za zapewnienie zgodności działania Subfunduszu z regulacjami 


ostrożnościowymi. 


Naszym obowiązkiem jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania, czy Subfundusz przestrzegał 


obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach. 


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


przez Subfundusz obowiązujących regulacji ostrożnościowych, a zatem nie wyrażamy opinii na ten 


temat. 


W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Subfunduszu informujemy, że  


w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku nie zidentyfikowaliśmy przypadków 


naruszenia obowiązujących regulacji ostrożnościowych w zakresie, w jakim mogłoby to mieć istotny 


wpływ na sprawozdanie finansowe Subfunduszu. 


Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 


sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Rafał Sosnowski. 


 


BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie 


Wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3355 


w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe  


 


 


 


Rafał Sosnowski 


Kluczowy Biegły Rewident 


Nr w rejestrze 13520 


Warszawa, 12 kwietnia 2021 roku. 
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I WPROWADZENIE 
 


1. INFORMACJE OGÓLNE 
 


Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK („Fundusz”) jest specjalistycznym funduszem 
inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 maja 
2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 95 z późniejszymi zmianami) („Ustawa”). 


Wszystkie subfundusze wydzielone w ramach Funduszu są subfunduszami zdefiniowanej daty w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych („Ustawa PPK”) 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) i przeznaczone są do przyjmowania wpłat w ramach pracowniczych planów 
kapitałowych tworzonych zgodnie z przepisami Ustawy PPK. 


Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 5 kwietnia 2019 roku, pod numerem 
RFi 1637. 


 
Wg stanu na dzień bilansowy w skład Funduszu wchodzą następujące subfundusze: 


- Aviva PPK 2025, 


- Aviva PPK 2030, 


- Aviva PPK 2035, 


- Aviva PPK 2040, 


- Aviva PPK 2045, 


- Aviva PPK 2050, 


- Aviva PPK 2055, 


- Aviva PPK 2060. 


 


Subfundusz Aviva PPK 2050 („Subfundusz”) został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako 
Subfundusz wydzielony w ramach Funduszu a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została 
dokonana na dzień 20 listopada 2019 roku. 


Fundusz oraz Subfundusz zostały utworzone na czas nieograniczony. 
 


2. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU 
 
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat.  


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2050 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 
1988-1992. 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 
uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 
inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 
rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe.  


Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) W okresie do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu;  


2) W okresie do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu;  
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3) W okresie od dnia 01.01.2030 roku do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu;  


4) W okresie od dnia 01.01.2030 roku do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 30% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu;  


5) W okresie od dnia 01.01.2040 roku do dnia 31.12.2044 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 25% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;  


6) W okresie od dnia 01.01.2040 roku do dnia 31.12.2044 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;  


7) W okresie od dnia 01.01.2045 roku do dnia 31.12.2049 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;  


8) W okresie od dnia 01.01.2045 roku do dnia 31.12.2049 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;  


9) W okresie od dnia 01.01.2050 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu; 


10) W okresie od dnia 01.01.2050 roku udział wartości Części Dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 
 


3. TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 
 
Organem zarządzającym Funduszem jest Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, 
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011017. Sądem rejestrowym dla 
Towarzystwa jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego.  
 
4. OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY 
 
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 
dnia 31 grudnia 2020 roku. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2020 roku.  
 
5. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI 
 
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
przez Subfundusz oraz Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tj. co najmniej 12 miesięcy po 
dniu 31 grudnia 2020 roku. Zarząd Towarzystwa nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania 
finansowego Subfunduszu oraz połączonego sprawozdania finansowego Funduszu istnienia faktów i 
okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania działalności przez Subfundusz lub 
Fundusz w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli 31 grudnia 2020 roku na skutek 
zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia działalności Subfunduszu 
lub Funduszu. 
 
6. PODMIOT, KTÓRY PRZEPROWADZIŁ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
Niniejsze sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Badania sprawozdania 
finansowego dokonała firma BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową 
Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355. 
 
7. KATEGORIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 
 
Subfundusz nie zbywa jednostek uczestnictwa różnych kategorii. 
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II ZESTAWIENIE LOKAT 
 
1. TABELA GŁÓWNA 
 


Składniki lokat 31 grudnia 2020 r. 31 grudnia 2019 r. 


(w tysiącach złotych) 
Wartość 
wg ceny 
nabycia 


Wartość według 
wyceny na 


dzień bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Wartość 
wg ceny 
nabycia 


Wartość według 
wyceny na 


dzień bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Akcje 8 249 9 936 43,48 233 236 30,62 


Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 


Prawa do akcji 148 164 0,73 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 5 632 5 726 25,07 93 93 12,06 


Instrumenty pochodne 0 (24) (0,11) 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 


5 305 5 964 26,10 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 


Razem 19 334 21 766 95,27 326 329 42,68 


* Procentowy udział całkowitej wartości lokat w aktywach ogółem bez uwzględnienia ujemnej wyceny instrumentów pochodnych wynosi 95,38%, natomiast 
udział ujemnej wyceny bilansowej instrumentów pochodnych w wartości zobowiązań ogółem został zaprezentowany w tabeli uzupełniającej do tabeli głównej. 
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2. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 
 


2.1. Akcje 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


AKCJE 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


 11 BIT STUDIOS (PL11BTS00015) AR-RR  GPW 161 Polska  68 76 0,33 


 ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) AR-RR  GPW 5 120 Luksemburg  220 434 1,90 


 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE (PLASSEE00014) AR-RR  GPW 1 752 Polska  70 75 0,33 


 ATAL (PLATAL000046) AR-RR  GPW 1 506 Polska  50 49 0,21 


 BENEFIT SYSTEMS (PLBNFTS00018) AR-RR  GPW 235 Polska  181 196 0,86 


 BUDIMEX (PLBUDMX00013) AR-RR  GPW 165 Polska  30 51 0,22 


 CD PROJEKT (PLOPTTC00011) AR-RR  GPW 2 196 Polska  678 603 2,64 


 CELON PHARMA (PLCLNPH00015) AR-RR  GPW 4 167 Polska  160 169 0,74 


 CIECH (PLCIECH00018) AR-RR  GPW 1 190 Polska  42 38 0,17 


 COMARCH (PLCOMAR00012) AR-RR  GPW 588 Polska  131 114 0,50 


 CREEPY JAR (PLCRPJR00019) AR-ASO  New Connect 227 Polska  235 250 1,09 


 DINO POLSKA (PLDINPL00011) AR-RR  GPW 2 229 Polska  428 645 2,82 


 ENTER AIR (PLENTER00017) AR-RR  GPW 528 Polska  20 21 0,09 


 EUROCASH (PLEURCH00011) AR-RR  GPW 4 628 Polska  66 65 0,28 


 GRUPA AZOTY (PLZATRM00012) AR-RR  GPW 1 891 Polska  45 52 0,23 


 GRUPA LOTOS (PLLOTOS00025) AR-RR  GPW 3 329 Polska  192 138 0,60 


 INGBSK (PLBSK0000017) AR-RR  GPW 118 Polska  16 20 0,09 


 KETY (PLKETY000011) AR-RR  GPW 381 Polska  141 187 0,82 


 KGHM (PLKGHM000017) AR-RR  GPW 4 685 Polska  452 857 3,75 


 LPP (PLLPP0000011) AR-RR  GPW 56 Polska  332 464 2,03 


 MIRBUD (PLMRBUD00015) AR-RR  GPW 78 830 Polska  208 264 1,16 


 MO-BRUK (PLMOBRK00013) AR-RR  GPW 351 Polska  70 81 0,35 


 NEUCA (PLTRFRM00018) AR-RR  GPW 250 Polska  123 163 0,71 


 OPONEO.PL (PLOPNPL00013) AR-RR  GPW 276 Polska  10 11 0,05 


 ORANGE POLSKA (PLTLKPL00017) AR-RR  GPW 16 574 Polska  117 109 0,48 


 PCF GROUP (PLPCFGR00010) AR-RR  GPW 119 Polska  6 8 0,04 


 PEKAO (PLPEKAO00016) AR-RR  GPW 9 160 Polska  535 560 2,45 


 PGE (PLPGER000010) AR-RR  GPW 39 422 Polska  214 256 1,12 


 PGNIG (PLPGNIG00014) AR-RR  GPW 94 648 Polska  465 525 2,30 


 PKN ORLEN (PLPKN0000018) AR-RR  GPW 2 725 Polska  154 157 0,69 


 PKO BP (PLPKO0000016) AR-RR  GPW 28 199 Polska  734 810 3,54 


 PLAYWAY (PLPLAYW00015) AR-RR  GPW 382 Polska  145 242 1,06 


 PZU (PLPZU0000011) AR-RR  GPW 27 978 Polska  827 906 3,96 


 RAINBOW (PLRNBWT00031) AR-RR  GPW 3 363 Polska  54 79 0,35 


 SANTANDER BANK POLSK A (PLBZ00000044) AR-RR  GPW 1 082 Polska  211 201 0,88 


 SELVITA (PLSLVCR00029) AR-RR  GPW 4 962 Polska  200 245 1,07 


 TAURON (PLTAURN00011) AR-RR  GPW 77 596 Polska  199 211 0,92 


 TEN SQUARE GAMES (PLTSQGM00016) AR-RR  GPW 392 Polska  114 216 0,95 


 TIM (PLTIM0000016) AR-RR  GPW 10 777 Polska  166 198 0,87 


 WIRTUALNA POLSKA HOLDING (PLWRTPL00027) AR-RR  GPW 2 041 Polska  140 190 0,83 


AKCJE razem   434 279  8 249 9 936 43,48 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu   
 


 
   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
 


 
   


 
 
2.2. Prawa do akcji 


 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


PRAWA DO AKCJI 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


 PDA DADELO (PLDADEL00039) AR-RR  GPW 4 136 Polska  78 79 0,35 


 PDA PCF GROUP (PLPCFGR00036) AR-RR  GPW 80 Polska  4 6 0,03 


 PDA PURE BIOLOGICS (PLPRBLG00036) AR-RR  GPW 734 Polska  66 79 0,35 


PRAWA DO AKCJI razem   4 950  148 164 0,73 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu   
 


 
   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
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2.3. Dłużne papiery wartościowe 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości nominalnej oraz ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


Dłużne papiery 
wartościowe 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Emitent 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Termin 
wykupu rrrr-


mm-dd 


Warunki 
oprocentowania 


Wartość 
nominalna 


Liczba 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 
wyceny 
na dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


O terminie wykupu do 1 roku: 


Obligacje 


Bony skarbowe 


Bony pieniężne 


Inne 


O terminie wykupu do 1 roku 
razem: 


            0 0 0 0,00 


O terminie wykupu powyżej 1 roku: 


Obligacje 


OK0722 
(PL0000112165) 


AR-RR GPW Skarb Państwa Polska 2022-07-25 zerokuponowe 1 000,00 40 38 40 0,18 


WZ1129 
(PL0000111928) 


AR-RR GPW Skarb Państwa Polska 2022-11-25 
zmienna stopa 


procentowa 0,25% 
1 000,00 118 114 117 0,51 


OKBG1023 
(PL0000500252) 


NNRA nie dotyczy 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2023-10-28 


zmienna stopa 
procentowa 0,65% 


1 000,00 50 50 50 0,22 


PS0424 
(PL0000111191) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2024-04-25 


stała stopa 
procentowa 2,50% 


1 000,00 10 10 11 0,05 


PS1024 
(PL0000111720) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2024-10-25 


stała stopa 
procentowa 2,25% 


1 000,00 256 260 275 1,20 


WZ0525 
(PL0000111738) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2025-05-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,25% 


1 000,00 215 210 216 0,95 


OKBG0725 
(PL0000500286) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2025-07-03 


stała stopa 
procentowa 1,25% 


1 000,00 619 625 628 2,75 


WZ0126 
(PL0000108817) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2026-01-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,28% 


1 000,00 250 248 251 1,10 


OKBG0427 
(PL0000500260) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2027-04-27 


stała stopa 
procentowa 1,88% 


1 000,00 400 402 411 1,80 


WZ0528 
(PL0000110383) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2028-05-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,25% 


1 000,00 600 582 599 2,62 


DS1029 
(PL0000111498) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2029-10-25 


stała stopa 
procentowa 2,75% 


1 000,00 86 90 98 0,43 


OKBG0630 
(PL0000500278) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2030-06-05 


stała stopa 
procentowa 2,13% 


1 000,00 2 429 2 452 2 465 10,79 


OKBG0733 
(PL0000500294) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2033-07-21 


stała stopa 
procentowa 2,25% 


1 000,00 550 551 565 2,47 


Razem             5 623 5 632 5 726 25,07 


Bony skarbowe 


Bony pieniężne 


Inne 


O terminie wykupu powyżej 1 
roku razem: 


            5 623 5 632 5 726 25,07 


Dłużne papiery wartościowe 
razem 


            5 623 5 632 5 726 25,07 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany 


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu 


IAR - inny aktywny rynek 


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym 


 


2.4. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą 


 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE 
PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO 


INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA 
GRANICĄ 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Nazwa emitenta 
Kraj siedziby 


emitenta 
Liczba 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


AMUNDI MSCI EM ASIAUCITS ETF 
(LU1681044480) 


AR-RR  Paris Stock Exchange AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF Luksemburg  11 342 1 708 1 918 8,39 


iShares Core S&P 500UCITS ETF 
(IE00B5BMR087) 


AR-RR  London Stock Exchange iShares CORE S&P 500 UCITS ETF Irlandia  1 329 1 646 1 882 8,24 


ISHARES S&P500 INFORTECH SECT UCITS 
ETF (IE00B3WJKG14) 


AR-RR  London Stock Exchange 
iShares S&P 500 Information Tech. Sector 


UCITS ETF 
Irlandia  24 105 1 313 1 483 6,49 


VANGUARD FTSE DEVELOEUR EX UK UCITS 
ETF (IE00BKX55S42) 


AR-RR  London Stock Exchange 
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE 


EX UK UCITS ETF 
Irlandia  4 649 638 681 2,98 


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE 
PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO 
INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA 
GRANICĄ razem     


41 425 5 305 5 964 26,10 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system 
obrotu   


 
 


   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
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2.5. Instrumenty pochodne 
 


(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


INSTRUMENTY POCHODNE 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Emitent (wystawca) 
Kraj siedziby 


emitenta 
(wystawcy) 


Instrument 
bazowy 


Liczba 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia  


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy  


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


I. Wystandaryzowane 
instrumenty pochodne 


         


II. Niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne 


     1 0 (24) (0,11) 


FORWARD EUR/PLN 03.02.2021 
SHORT (FW2EUR030221) 


NNRA nie dotyczy 
Societe Generale S.A. 


Oddział w Polsce 
Polska 477 000 EURO 1 0 (24) (0,11) 


INSTRUMENTY POCHODNE razem   1 0 (24) (0,11) 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany 


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu 


IAR - inny aktywny rynek 


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym 


*Procentowy udział ujemnej wyceny bilansowej instrumentów pochodnych w zobowiązaniach ogółem wynosi 3,11% 


 


 
 


3. TABELE DODATKOWE 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


Gwarantowane składniki lokat Rodzaj 
Łączna 
liczba 


Wartość 
według ceny 


nabycia 


Wartość według 
wyceny na dzień 


bilansowy 


Procentowy udział 
w aktywach ogółem 


Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 
Dłużne papiery 


wartościowe 
3 998 4 029 4 070 17,82 


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP  0 0 0 0,00 


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego 


 0 0 0 0,00 


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


 0 0 0 0,00 


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


 0 0 0 0,00 


 
(w tysiącach złotych) 


Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem 


Grupa Kapitałowa OPONEO.PL S.A. 90 0,40 


Grupa PZU SA 1 466 6,41 


 
(w tysiącach złotych) 


Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 
Wartość według wyceny na dzień 


bilansowy 
Procentowy udział w aktywach 


ogółem 


OKBG0630 (PL0000500278) 524 2,29 


OKBG0725 (PL0000500286) 628 2,75 


OKBG0733 (PL0000500294) 360 1,58 


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


1 512 6,62 


 
 
 


(w tysiącach złotych  z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach)


Rodzaj Łączna liczba
Wartość według ceny 


nabycia


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 


98 ustawy


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


Getin Holding SA  1 032 0.97


Grupa Kapitałowa Asseco Poland SA   380 0.36


Grupa Kapitałowa Polimex - Mostostal   182 0.17


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


  0 0.00


Papiery wartościowe emitowane przez 


międzynarodowe instytucje finansowe, 


których członkiem jest RP lub przynamniej 


jedno z państw OECD


Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba


Wartość według 


ceny nabycia


 w tys. PLN


Wartość 


według 


wyceny na 


dzień 


bilansowy


Procentowy udział 


w aktywach 


ogółem


  0   0   0 0.00


 Na dzień bilansowy nie znajdowały się w portfelu Subfunduszu papiery wartościowe nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy inne niż 


emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski


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


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD       


(z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje 


finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej 


jedno z państw należących do OECD


Gwarantowane składniki lokat


Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 


terytorialnego
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III    BILANS 
 


( w tysiącach złotych) 
31 grudnia 
2020 roku 


31 grudnia 
2019 roku 


I. Aktywa 22 853 771 


 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 916 442 


 2. Należności 47 0 


 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 


 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 21 740 329 


    - dłużne papiery wartościowe 5 676 93 


 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 50 0 


    - dłużne papiery wartościowe 50 0 


 6. Nieruchomości 0 0 


 7. Pozostałe aktywa 100 0 


II. Zobowiązania 772 297 


III. Aktywa netto (I-II) 22 081 474 


IV. Kapitał funduszu 19 496 472 


 1. Kapitał wpłacony 20 213 472 


 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) (717) 0 


V. Dochody zatrzymane 128 0 


 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 99 0 


 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 29 0 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 457 2 


VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 22 081 474 


   
Liczba jednostek uczestnictwa (w sztukach) 2 010 898,25 47 123,38 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (w złotych) 10,98 10,07 
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IV RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
 


(w tysiącach złotych) 
1 stycznia - 
31 grudnia 
2020 roku 


20 listopada - 
31 grudnia 
2019 roku 


I. Przychody z lokat 100 0 


1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 60 0 


2. Przychody odsetkowe 34 0 


3. Dodatnie saldo różnic kursowych 6 0 


4. Pozostałe 0 0 


II. Koszty funduszu 1 0 


1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 0 0 


2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 


3. Opłaty dla depozytariusza 0 0 


4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 


5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 


6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 


7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 


8. Usługi prawne 0 0 


9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 


10. Koszty odsetkowe 0 0 


11. Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 


12. Pozostałe, w tym: 1 0 


 - podatki zapłacone za granicą 1 0 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 


IV. Koszty funduszu netto (II-III) 1 0 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) 99 0 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 484 2 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 29 0 


 - z tytułu różnic kursowych 11 0 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 455 2 


 - z tytułu różnic kursowych (47) 0 


VII. Wynik z operacji 2 583 2 


   


Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w złotych) 1,28 0,05 
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V ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
 


(w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w złotych oraz ilości jednostek 
uczestnictwa podanej w sztukach) 


1 stycznia - 
31 grudnia 
2020 roku 


20 listopada - 
31 grudnia 
2019 roku 


I. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO   


 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 474 0 


 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 583 2 


    a) Przychody z lokat netto 99 0 


    b) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 29 0 


    c) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 455 2 


 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 583 2 


 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (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), w tym: 19 024 472 


    a) Powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 19 741 472 


    b) Zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa (717) 0 


 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5) 21 607 474 


 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 22 081 474 


 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 10 565 165 


II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA   


 1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: 1 963 774,8700 47 123,3800 


    a) Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 2 035 827,4900 47 168,7600 


    b) Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa (72 052,6200) (45,3800) 


    c) Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa 1 963 774,8700 47 123,3800 


 2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: 2 010 898,2500 47 123,3800 


    a) Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 2 082 996,2500 47 168,7600 


    b) Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa (72 098,0000) (45,3800) 


    c) Saldo jednostek uczestnictwa 2 010 898,2500 47 123,3800 


III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA   


 1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10,07 10,00* 


 2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 10,98 10,07 


 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 9,04 0,70 


 4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny: 7,89 10,00 


    - data wyceny 2020-03-12 2019-11-20 


 5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny: 10,95 10,07 


    - data wyceny 2020-12-29 2019-12-27 


 6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty 
wyceny: 


10,93 10,07 


    - data wyceny 2020-12-30 2019-12-30 


IV. PROCENTOWY UDZIAŁ KOSZTÓW FUNDUSZU W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO (W SKALI ROKU), W 
TYM: 


0,01 0,00 


 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,00 0,00 


 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 


 3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 


 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 


 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 


 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 


*cena na dzień dokonania pierwszej wyceny aktywów netto Subfunduszu tj. 20  listopada 2019 roku 
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VI NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 


1. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SUBFUNDUSZU 
 


1.1. Przyjęte zasady rachunkowości 
 


1.1.1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 
 


Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2007, Nr 249, poz. 1859) („Rozporządzenie”). 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w polskich złotych. Wszystkie wartości, o ile nie 
wskazano inaczej, podane są w zaokrągleniu do tysięcy złotych, w związku z czym mogą 
wystąpić przypadki matematycznych niezgodności pomiędzy poszczególnymi notami 
niniejszego sprawozdania, wynikające z ww. zaokrągleń. 


 
1.1.2. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu 
 


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


2. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także 
w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty 
przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych 
Subfunduszu. 


3. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy. 


4. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po momencie 
dokonania wyceny określonym w statucie Subfunduszu oraz składniki, dla których we 
wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji uwzględnia się w 
najbliższej wycenie aktywów Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiązań. 


5. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu według ceny 
nabycia. Przyjmuje się, że składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia 
równą zeru.  


6. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki 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. 


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


8. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako 
pierwsze” (HIFO), polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny 
nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w 
wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej. Przy wyliczaniu zysku lub 
straty ze zbycia lokat metody, o której mowa powyżej nie stosuje się do: 


✓ papierów wartościowych nabytych przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, 


✓ zobowiązań z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się 
Subfunduszu do odkupu, 


✓ należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu 
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, 


✓ zobowiązań z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu 
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych. 
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9. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego 
składnika lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika. 


10. W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji uznaje się, iż 
wygaśnięciu podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia 
otrzymano najniższą premię netto. 


11. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych likwiduje się według metody „najdroższe 
likwiduje się jako pierwsze” (HIFO). 


12. Prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji 
wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający tego prawa poboru. 
Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości równej zero, w 
dniu następnym po wygaśnięciu tego prawa. 


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


14. Prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo do otrzymania 
dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. 


15. Podatki z tytułu dochodów od odsetek uzyskanych od papierów wartościowych 
emitowanych za granicą ujmuje się na bieżąco, proporcjonalnie do wysokości 
naliczonych odsetek o ile pobranie podatku od odsetek jest uprawdopodobnione. 


16. Podatki z tytułu pozostałych pożytków uzyskanych od papierów wartościowych 
emitowanych za granicą ujmuje się w dniu ich ustalenia. 


17. Zobowiązania Subfunduszu z tytułu wystawionych opcji ujmuje się w bilansie w pozycji 
zobowiązania z tytułu wystawionych opcji. W dniu wystawienia opcji zobowiązanie z 
tytułu wystawienia opcji ujmuje się w wysokości otrzymanej premii netto. 


18. 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. 


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


20. Przychody z lokat obejmują w szczególności: 


✓ dywidendy i inne udziały w zyskach, 


✓ przychody odsetkowe, 


✓ dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków 
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. 


Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości 
godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych 
przez emitenta. 


Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej. 


21. Koszty operacyjne Funduszu/Subfunduszu obejmują w szczególności: 


✓ wynagrodzenie Aviva Investors Poland TFI SA za zarządzanie 
Funduszem/Subfunduszem, w tym również wynagrodzenie zmienne, uzależnione 
od wyników zarządzania, o ile Statut przewiduje pobieranie takiego 
wynagrodzenia, 


✓ koszty odsetkowe, 


✓ ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków 
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, 
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✓ inne koszty operacyjne takie jak wynagrodzenie depozytariusza, koszty związane 
z prowadzeniem rejestru uczestników Funduszu/Subfunduszu o ile Statut 
Funduszu przewiduje ponoszenie takich kosztów. 


22. Rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczana jest 
w każdym dniu wyceny za każdy dzień roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
ustalonych w poprzednim dniu wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach 
miesięcznych. 


23. Rezerwa na wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania ustalana 
jest w każdym dniu wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy w okresie 
rozliczeniowym. 


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


25. W przypadku innych kosztów operacyjnych o istotnej wartości tworzy się rezerwę na 
przewidywane wydatki. Rezerwa tworzona jest w każdym dniu wyceny na podstawie 
wiarygodnych szacunków, w szczególności w oparciu o stawki okresowe i zgodnie z 
warunkami zawartych umów. 


26. Pozostałe koszty ujmowane są z chwilą ich faktycznego poniesienia. 


27. Dla kategorii kosztowej, dla której Statut określa maksymalną wysokość (limit) kosztów 
obciążających Subfundusz w dniu, w którym przewidywana wartość tego kosztu 
przekracza ten limit w księgach rachunkowych Funduszu ujmuje się należność od 
Towarzystwa z tytułu zwrotu koszów w wysokości nadwyżki tych kosztów ponad 
ustalony limit. 


28. W przypadku inwestycji w składniki lokat, od których dochody na podstawie przepisów 
prawa podlegają opodatkowaniu, tworzona jest rezerwa na podatek dochodowy w 
wysokości proporcjonalnej do naliczonych przychodów z lokat lub niezrealizowanego 
zysku. 


29. Papiery wartościowe będące przedmiotem udzielonej pożyczki są wyłączane z bilansu 
Subfunduszu jako pożyczkodawcy. Jednocześnie w bilansie Subfunduszu zostaje 
rozpoznana należność z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych. 


Środki pieniężne otrzymane w ramach zabezpieczenia transakcji są ujmowane w 
bilansie Subfunduszu w korespondencji ze zobowiązaniem do ich zwrotu. 


30. Wartość aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w dniu wyceny określonym w 
statucie Funduszu. 


 
1.1.3. Zasady wyceny aktywów Subfunduszu 
 


A. Zasady ogólne 


1. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według 
stanów odpowiednio aktywów Subfunduszu i jego zobowiązań oraz odpowiednio 
kursów, cen i wartości z godziny 23.00 w dniu wyceny oraz na dzień sporządzenia 
sprawozdania finansowego Funduszu. 


2. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według 
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem składników, o których 
mowa w pkt. D 1-4 poniżej.  


B. Wybór rynku głównego 


1. W przypadku, gdy składniki lokat Subfunduszu notowane są na więcej niż jednym 
aktywnym rynku lub w więcej niż jednym systemie notowań, Subfundusz w 
porozumieniu z Depozytariuszem, z zachowaniem najwyższej staranności, dokonuje 
dla danego składnika lokat Subfunduszu wyboru rynku głównego lub właściwego 
systemu notowań, który najlepiej spełnia następujące warunki:  


a) wolumen obrotów dla danego składnika lokat Subfunduszu w ciągu miesiąca 
kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym następuje dzień wyceny 
wskazuje, że dany aktywny rynek lub system notowań w sposób stały i rzetelny 
określa wartość rynkową tego składnika lokat Subfunduszu oraz  


b) możliwość dokonania przez Subfundusz transakcji na danym aktywnym rynku. 
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C. Składniki lokat Subfunduszu notowane na aktywnym rynku 


1. Akcje, prawa do akcji, prawa poboru notowane na aktywnym rynku 


Według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym mowa w 
pkt.A1 powyżej kursu dostępnego na aktywnym rynku, przy czym jeżeli dany rynek 
wyznacza kurs zamknięcia lub inną wartość stanowiącą jego odpowiednik wycena 
następuje według tego kursu lub wartości. 


2. Dłużne papiery wartościowe notowane na aktywnym rynku 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA – według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 kursu zamknięcia. 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest Treasury BondSpot 
Poland – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o 
którym mowa w pkt. A1 kursu fixing –, a w przypadku jego braku dla danego 
papieru wartościowego według ostatniej ceny transakcyjnej ogłoszonej przez ten 
rynek. W przypadku braku transakcji w danym dniu wycena odbywa się w 
szczególności na podstawie: 


a) Bloomberg Generic (BGN), a w przypadku jego braku dla danego składnika 
lokat Funduszu/Subfunduszu, 


b) Fit Composite (CBBT), a w przypadku jego braku dla danego składnik lokat 
Funduszu/Subfunduszu, 


c) średniej z  najlepszych ofert kupna i sprzedaży dostępnych (aktywnych) na 
tym rynku w momencie zamknięcia sesji, z zastrzeżeniem, że uwzględnienie 
wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne. 


Jeżeli dokonanie wyceny na podstawie danych, o których mowa w lit. a) – c), nie 
jest możliwe lub gdy w zgodnej ocenie Funduszu i Depozytariusza wycena nie 
odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat, dopuszcza się przyjęcie 
do wyceny średniej z ofert kupna i sprzedaży ogłoszonych przez przynajmniej dwie 
uznane (profesjonalne) instytucje finansowe, pod warunkiem że ogłoszone oferty 
pozwalają wiarygodnie oszacować wartość godziwą składnika lokat. W przypadku 
gdy sposób wyceny opisany w zdaniu poprzednim nie jest możliwy do przyjęcia, 
składnik lokat jest wyceniany zgodnie z zasadami dotyczącymi składników lokat 
nienotowanych na aktywnych rynku. 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest inny aktywny rynek, 
w szczególności dłużne papiery wartościowe notowane na rynkach zagranicznych 
– według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym 
mowa w pkt. A1 kursu, przy czym jeżeli dany rynek wyznacza kurs zamknięcia lub 
inną wartość stanowiącą jego odpowiednik wycena następuje według tego kursu 
lub wartości. W przypadku braku transakcji w danym dniu wycena odbywa się w 
szczególności na podstawie: 


a) Bloomberg Generic (BGN), a w przypadku jego braku dla danego składnika 
lokat Funduszu/Subfunduszu, 


b) Fit Composite (CBBT), a w przypadku jego braku dla danego składnik lokat 
Funduszu/Subfunduszu, 


c) średniej z  najlepszych ofert kupna i sprzedaży dostępnych (aktywnych) na 
tym rynku w momencie zamknięcia sesji, z zastrzeżeniem, że uwzględnienie 
wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne. 


 
Jeżeli dokonanie wyceny na podstawie danych, o których mowa w lit. a) – c), nie 
jest możliwe lub gdy w zgodnej ocenie Funduszu i Depozytariusza wycena nie 
odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat, dopuszcza się przyjęcie 
do wyceny średniej z ofert kupna i sprzedaży ogłoszonych przez przynajmniej dwie 
uznane (profesjonalne) instytucje finansowe, pod warunkiem że ogłoszone oferty 
pozwalają wiarygodnie oszacować wartość godziwą składnika lokat. W przypadku 
gdy sposób wyceny opisany w zdaniu poprzednim nie jest możliwy do przyjęcia, 
składnik lokat jest wyceniany zgodnie z zasadami dotyczącymi składników lokat 
nienotowanych na aktywnych rynku. 


W uzasadnionych przypadkach gdy kurs uznawany za kurs zamknięcia różni się 
istotnie od kursów wyznaczonych na podstawie innych, wiarygodnych danych 
rynkowych, dopuszcza się przyjęcie do wyceny kursu innego niż kurs zamknięcia 
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mimo że w dniu wyceny została zawarta co najmniej jedna transakcja na rynku 
głównym. 


✓ W przypadku, gdy ze względu na zbliżający się termin wykupu dłużnych papierów 
wartościowych nie jest możliwe dokonanie wyceny według zasad określonych 
powyżej papiery te wycenia się metodą odpisu dyskonta lub amortyzacji premii 
powstałych jako różnica pomiędzy ceną wykupu danego papieru wartościowego, 
a ostatnią wartością godziwą, po jakiej Subfundusz wycenił dany papier 
wartościowy według zasad określonych powyżej. 


3. Terminowe instrumenty pochodne - według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 ustalonego na aktywnym rynku kursu 
określającego stan rozliczeń Subfunduszu i instytucji rozliczeniowej. 


4. Pozostałe składniki lokat Subfunduszu – według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 ustalonego na aktywnym rynku kursu, 
przy czym jeżeli dany rynek wyznacza kurs zamknięcia lub inną wartość stanowiącą 
jego odpowiednik wycena następuje według tego kursu lub wartości. 


D. Składniki lokat Subfunduszu nienotowane na aktywnym rynku 


1. Dłużne papiery wartościowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane są w 
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej, przy czym w przypadku przeszacowywania dłużnych papierów 
wartościowych wycenianych według wartości godziwej, do wysokości skorygowanej 
ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień 
przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. W przypadku, gdy data 
zawarcia transakcji nabycia jest różna od daty jej rozliczenia papier wartościowy ujmuje 
się w księgach rachunkowych w cenie nabycia, a skorygowaną cenę nabycia wylicza 
się od dnia rozliczenia transakcji nabycia. 


2. Depozyty wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


3. 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. 


4. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu 
do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą 
korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej. 


5. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne wycenia się w oparciu o modele wyceny 
powszechnie stosowane dla danego typu instrumentów, a w szczególności w 
przypadku kontraktów terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, stóp 
procentowych - wg modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 


6. Dłużne papiery wartościowe zawierające wbudowane instrumenty pochodne wycenia 
się według wartości godziwej oszacowanej przez wyspecjalizowaną, niezależną 
jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi lub jeżeli Subfundusz nie korzysta z usług 
takiej jednostki w następujący sposób: 


✓ w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściśle powiązane z 
wycenianym papierem dłużnym to wartość całego instrumentu finansowego 
będzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu 
finansowego modelu wyceny uwzględniając w swojej konstrukcji modele wyceny 
poszczególnych wbudowanych instrumentów pochodnych,  


✓ w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane z 
wycenianym papierem dłużnym, wówczas wartość wycenianego instrumentu 
finansowego będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego 
(bez wbudowanych instrumentów pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu 
efektywnej stopy procentowej oraz wartości wbudowanych instrumentów 
pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele właściwe dla poszczególnych 
instrumentów pochodnych. Jeżeli jednak wartość godziwa wydzielonego 
instrumentu pochodnego nie może być wiarygodnie określona to taki instrument 
wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny zalicza się odpowiednio 
do przychodów odsetkowych lub kosztów odsetkowych. 
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7. Jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa nienotowane na aktywnym rynku 
wycenia się według ostatniej ogłoszonej przez dany fundusz lub właściwą instytucję 
wartości aktywów netto funduszu na jednostkę lub tytuł uczestnictwa skorygowaną o 
ewentualne, znane Subfunduszowi zmiany wartości godziwej, jakie wystąpiły od 
momentu ogłoszenia do dnia wyceny. 


8. Prawa poboru nienotowane na aktywnym rynku wycenia się według: 


✓ wartości teoretycznej praw poboru jako różnicy między ceną akcji z ostatniego 
notowania z prawem poboru, a ceną odniesienia na pierwszym notowaniu akcji 
po ustaleniu prawa poboru lub 


✓ wartości bieżącej prawa poboru uwzględniającej różnicę między bieżącym 
kursem rynkowym akcji spółki a ceną akcji nowej emisji oraz liczbę praw poboru 
potrzebnych do objęcia jednej akcji nowej emisji, 


w zależności od tego, która z powyższych wartości jest niższa. 


9. Jeżeli akcje nienotowane na aktywnym rynku są tożsame w prawach do akcji 
notowanych na aktywnym rynku, wycenia się je według cen tych papierów 
wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. C1. W przeciwnym wypadku 
akcje wycenia się w oparciu o ostatnią z cen, po jakiej nabywano akcje na rynku 
pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość godziwą prawa 
poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa, a w przypadku, gdy 
zostały określone różne ceny dla nabywców – w oparciu o średnią cenę nabycia, 
ważoną liczbą nabytych akcji, o ile cena ta została podana do publicznej wiadomości, z 
uwzględnieniem zmian wartości tych akcji, spowodowanych zdarzeniami mającymi 
wpływ na ich wartość godziwą. 


10. Jeżeli prawa do akcji nienotowane na aktywnym rynku są tożsame w prawach do akcji 
notowanych na aktywnym rynku, wycenia się je według cen tych papierów 
wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. C1. W przeciwnym wypadku 
prawa do akcji wycenia się w oparciu o ostatnią z cen po jakiej nabywano je na rynku 
pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość godziwą prawa 
poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa. 


11. Pozostałe składniki lokat Subfunduszu nienotowane na aktywnym rynku wyceniane są 
na podstawie zasad określonych przez Subfundusz, zaakceptowanych przez 
Depozytariusza, według wiarygodnie ustalonej wartości godziwej na podstawie 
oszacowania wartości składnika lokat Subfunduszu za pomocą powszechnie uznanych 
metod estymacji. 


E. Wycena aktywów i zobowiązań Subfunduszu denominowanych w walutach obcych 


1. Aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w 
walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie są notowane 
na aktywnym rynku – w walucie, w której są denominowane. 


 
2. Aktywa i zobowiązania, o których mowa w pkt. 1 wykazuje się w złotych polskich po 


przeliczeniu według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym 
mowa w pkt. A1, średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank 
Polski. 


F. Wycena należności z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych 


1. Należności z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych są wyceniane 
zgodnie z zasadami przyjętymi do wyceny pożyczonych papierów wartościowych. 


 
1.2. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 


 
W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zmiany stosowanych przez Subfundusz zasad 
rachunkowości. 
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2. NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Z tytułu zbytych lokat 0 0 


Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 


Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 0 0 


Z tytułu dywidend 0 0 


Z tytułu odsetek 47 0 


Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 


Pozostałe należności 0 0 


Razem 47 0 


 
 
3. ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Z tytułu nabytych aktywów 448 3 


Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się subfunduszu do odkupu 0 0 


Z tytułu instrumentów pochodnych 24 0 


Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa 294 294 


Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 5 0 


Z tytułu wypłaty dochodów subfunduszu 0 0 


Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 


Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 


Z tytułu rezerw 0 0 


Pozostałe zobowiązania 1 0 


Razem 772 297 


 
 
4. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 
 


 (w tysiącach złotych) Waluta 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. PLN 914 442 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 0 0 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 2 0 


Razem  916 442 


 


Średni w okresie sprawozdawczym stan środków 


pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących 


zobowiązań Subfunduszu 


 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


 EUR 0 0 


 PLN 287 70 


 USD 1 0 


Razem  288 70 
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5. RYZYKA 
 


5.1. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej 
 


5.1.1. Aktywa i zobowiązania Subfunduszu obciążone ryzykiem wartości godziwej 
wynikającym ze stopy procentowej 


 
Na ryzyko zmiany wartości godziwej związane z wahaniami stopy procentowej narażone są przede 
wszystkim dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego o stałym 
oprocentowaniu i zerokuponowe. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 4 493 tysięcy 
złotych, co stanowiło 19,67% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 78 tysięcy 
złotych, co stanowiło 10,11% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej. 
 


5.1.2. Aktywa i zobowiązania Subfunduszu obciążone ryzykiem przepływów środków 
pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 


 
Na ryzyko przepływów środków pieniężnych związane z wahaniami stopy procentowej narażone 
są dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej.  
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 1 233 tysięcy 
złotych, co stanowiło 5,40% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 15 tysięcy 
złotych, co stanowiło 1,95% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem przepływów pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej. 
 
5.2. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym 
 


5.2.1. Maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym 
 
Subfundusz, jako subfundusz zdefiniowanej daty, lokuje Aktywa Subfunduszu w część udziałową 
oraz część dłużną. Na dzień bilansowy udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu powinien wynosić od 60% do 80%, a części dłużnej od 20% do 40%. Wraz ze 
zbliżaniem się Subfunduszu do zdefiniowanej daty udział części udziałowej będzie stopniowo 
spadał do poziomu maksymalnie 15%, a części dłużnej rósł do poziomu minimum 85% Aktywów 
Subfunduszu zgodnie z harmonogramem wskazanym w statucie i ustawie o pracowniczych 
planach kapitałowych. 
 
W ramach części dłużnej Aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w obligacje, instrumenty rynku 
pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe, które obciążone są ryzykiem kredytowym. 
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Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku struktura aktywów Subfunduszu 
przedstawia się następująco: 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Akcje oraz wynikające z nich prawa 10 100 236 


Dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego 


emitowane przez Skarb Państwa (z odsetkami) 


1 610 93 


Dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego 


pozostałych emitentów (z odsetkami) 


4 163 0 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 


inwestowania mające siedzibę za granicą 


5 964 0 


Przedpłaty na zakup papierów wartościowych 100 0 


Środki pieniężne na rachunkach bankowych w bankach krajowych 916 442 


Razem aktywa Subfunduszu 22 853 771 


 


5.2.2. Wskazanie przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych 
kategoriach lokat 


 
Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu wyłącznie w papiery 
wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, 
poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu 
terytorialnego, rządy państw należących do OECD oraz następujące międzynarodowe instytucje 
finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju. W takim przypadku Subfundusz jest obowiązany dokonywać lokat w papiery 
wartościowe co najmniej 6 różnych emisji jednego emitenta z tym, że wartość lokat w papiery 
wartościowe jednej emisji nie może przekroczyć 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku udział lokat w dłużne papiery 
wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez wyżej wymienionych emitentów wraz 
z odsetkami należnymi wynosił odpowiednio 25,05% i 12,06% aktywów Subfunduszu. 


 
5.3. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem 


przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat 
 
Aktywa Subfunduszu lokowane są w głównie w krajowe papiery wartościowe i inne instrumenty 
finansowe przewidziane w statucie Funduszu. Statut dopuszcza dokonywanie lokat w aktywa 
denominowane w walucie innej niż złoty, przy czym wartość takich lokat nie może przekroczyć 30% 
wartości Aktywów Subfunduszu. Przy dokonywaniu lokat denominowanych w walutach obcych 
istnieje ryzyko walutowe związane ze zmiennością kursów walut i w związku z tym potencjalną 
utratą wartości składników lokat Subfunduszu wyrażoną w złotych.  


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku procentowy udział składników 
aktywów denominowanych w poszczególnych walutach obcych w aktywach Subfunduszu 
przedstawiał się następująco: 
 


Składniki aktywów denominowane w walutach obcych 


31 grudnia 


2020 roku 


(%) 


31 grudnia 


2019 roku 


(%) 


Euro (EUR) 11,37 0,00 


- w tym tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje mające siedzibę 


za granicą 


11,37 0,00 


Dolar USA (USD) 14,73 0,00 


- w tym tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje mające siedzibę 


za granicą 


14,72 0,00 


Razem 26,10 0,00 


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem walutowym. 
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6. INSTRUMENTY POCHODNE 
 


Subfundusz posiada w swoim portfelu kontrakty FX forward, które zostały zawarte w celu 
ograniczenia ryzyka walutowego w stosunku do posiadanych przez Subfundusz zagranicznych 
instrumentów finansowych denominowanych w walutach obcych, poprzez zabezpieczenie kursu 
wymiany walut na złote. 


 
Kontrakty FX forward będące w posiadaniu Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2020 roku: 
 
 
 
 
 
 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie posiadał w portfelu instrumentów pochodnych. 
 
 


7. TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO 
ODKUPU 
 
7.1. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie był stroną 
transakcji przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. 
 
7.2. Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie był stroną 
transakcji przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu. 
 
7.3. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów 


rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 
 


W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zawierał tego typu 
transakcji. 
 
7.4. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie 


przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zawierał tego typu 
transakcji. 


 
 
8. KREDYTY I POŻYCZKI 


 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zaciągał żadnych 
kredytów i pożyczek. 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie udzielał żadnych 
kredytów i pożyczek. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Typ 


zajętej 


pozycji


Rodzaj Instrumentu 


pochodnego
Cel otwarcia pozycji


Wartość 


otwartej 


pozycji


Wartość przyszłych strumieni 


pieniężnych


Terminy przyszłych strumieni 


pieniężnych


Kwota będąca 


podstawą przyszłych 


płatności


Termin zapadalności albo 


wygaśnięcia instrumentu 


pochodnego


Termin wykonania 


instrumentu pochodnego 


Krótka
Kontrakt terminow y na 


w ymianę w alut FWD


Ograniczenie ry zy ka 


w alutow ego portfela lokat 


denominow anego w  


w alutach obcy ch


(24) ty s. PLN


Płatność w y chodząca: 477 ty s. EUR


 


Płatność do otrzy mania: 2 178 ty s. PLN


03.02.2021


03.02.2021


477  ty s. EUR
termin zamknięcia pozycji - 


03.02.2021


termin płatności gotów kow ych - 


03.02.2021







 
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2050 


Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku 


 


20 


9. WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE 
 


9.1. Walutowa struktura pozycji bilansu 
 


(w tysiącach złotych) 
31 Grudnia 2020 roku 31 Grudnia 2019 roku 


EUR PLN USD RAZEM EUR PLN USD RAZEM 


I. AKTYWA 2 599 16 887 3 367 22 853 0 771 0 771 


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 914 2 916 0 442 0 442 


2. Należności 0 47 0 47 0 0 0 0 


3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 0 0 0 0 


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 2 599 15 776 3 365 21 740 0 329 0 329 


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 50 0 50 0 0 0 0 


6. Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0 


7. Pozostałe aktywa 0 100 0 100 0 0 0 0 


         


II. ZOBOWIĄZANIA 0 772 0 772 0 297 0 297 


         


III. AKTYWA NETTO 2 599 16 115 3 367 22 081 0 474 0 474 


         


 


 


9.2. Dodatnie różnice kursowe 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2019 roku 


Zrealizowane dodatnie różnice kursowe 27 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 27 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 49 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 49 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Razem 76 0 
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9.3. Ujemne różnice kursowe 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2019 roku 


Zrealizowane ujemne różnice kursowe: (16) 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa (16) 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Niezrealizowane ujemne różnice kursowe (96) 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa (96) 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Razem (112) 0 
 


9.4. Średni kurs waluty sprawozdania finansowego wyliczany przez NBP, z dnia sporządzenia 
sprawozdania finansowego 


 


 Kurs w stosunku do zł  
na 31 grudnia 2020 roku 


Kurs w stosunku do zł 
na 31 grudnia 2019 roku 


waluta 


Euro 4,6148 4,2585 EUR 


Dolar USA 3,7584 3,7977 USD 


 


10. DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 
 
10.1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 


 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2019 roku 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 29 0 


- Papiery wartościowe udziałowe (43) 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 72 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


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


- Papiery wartościowe udziałowe 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 0 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


Razem 29 0 
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10.2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2019 roku 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 455 2 


- Papiery wartościowe udziałowe 1 701 2 


- Dłużne papiery wartościowe 95 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 659 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


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


- Papiery wartościowe udziałowe 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 0 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


Razem 2 455 2 


 
Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają wartość aktywów netto Subfunduszu. Subfundusz 
nie wypłaca kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupywania jednostek uczestnictwa. 
 
 


11. KOSZTY SUBFUNDUSZU 
 
11.1. Koszty Subfunduszu pokrywane przez Towarzystwo 
 


Zgodnie ze statutem Funduszu Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty: 


1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, 
zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 


2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach 
lokowania Aktywów Subfunduszu; 


3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu; 


4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz 
korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 


5) wynagrodzenie depozytariusza Funduszu; 


6) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu lub Subrejestru 
Uczestników danego Subfunduszu; 


7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszu, w tym opłaty za 
zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa; 


8) koszty ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszu postanowieniami 
Statutu lub przepisami prawa; 


9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych dotyczących Subfunduszu wymaganych 
przepisami prawa; 


10) koszty likwidacji Subfunduszu; 


11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 
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Koszty, o których mowa w pkt 5) i 6) powyżej, mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do 
wysokości: 


1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy 
Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż lub równa 10.000.000 zł; 


2) sumy kwoty 50.000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, ponad kwotę 
10.000.000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10.000.000 zł. 


Koszty, o których mowa w pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie 
wyższej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 


W okresie, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż 2.000.000 zł, 
Towarzystwo pokrywa z własnych środków koszty Subfunduszu, o których mowa w pkt 5), 6), 8) i 
9). 


Koszty działalności Subfunduszu, które nie są wskazane powyżej pokrywa Towarzystwo 
z własnych środków. 


W związku z decyzją Zarządu Towarzystwa w okresie sprawozdawczym Towarzystwo pokryło z 
własnych środków wszelkie koszty związane z działalnością Subfunduszu. 


 


11.2. Wynagrodzenie Towarzystwa 
 


Zgodnie ze Statutem Funduszu za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo może pobierać z 
Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie, składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i 
części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem 
osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.  


Wynagrodzenie Stałe wynosi maksymalnie 0,4% w skali roku naliczone od średniej rocznej 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. W okresie sprawozdawczym Towarzystwo nie pobierało 
Wynagrodzenia Stałego.  


Wynagrodzenie Zmienne nie może przewyższać 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
skali roku i może być naliczane na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu 
ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty 
wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów 
Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK. Wynagrodzenie Zmienne 
może być pobierane pod warunkiem: 


1) realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok, 


2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę 
Referencyjną. 


Zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia Wynagrodzenie Zmienne może być pobierane po raz 
pierwszy w roku 2022. W związku z tym w okresie sprawozdawczym nie naliczano Wynagrodzenia 
Zmiennego za zarządzanie Subfunduszem.  


 


12. DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 
 


 
31 grudnia  


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Wartość aktywów netto Subfunduszu w tysiącach złotych 22 081 474 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w złotych 10,98 10,07 
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VII INFORMACJA DODATKOWA 
 


1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu 
finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 


 
Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie zidentyfikowano znaczących zdarzeń 
dotyczących lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym. 


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


a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 
 
Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia, a nie zostały 
uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 
 


3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 
finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i 
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 
 


Nie występują różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w 
porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi 
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 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 błędy podstawowe nie wystąpiły. 


 
5. Informacja o aktualnie stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu 


 
Towarzystwo stosuje procesy, metody i procedury pomiaru oraz zarządzania ryzykiem, a także 
oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu. W odniesieniu do Subfunduszu stosowana jest metoda 
zaangażowania. 


 
6. Inne informacje, niż wskazane powyżej, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę 


sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zdarzenia, inne 
niż ujawnione w sprawozdaniu finansowym, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu. 


 
 


Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera 24 kolejno ponumerowane strony. 
 
 
 
 


Marek Przybylski – Prezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 


Tymoteusz Paleczny – Wiceprezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  


 


Marek Wierzbołowski – Dyrektor Finansowo-Administracyjny 


(Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Subfunduszu) 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 
 
Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 roku. 
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 


dla Walnego Zgromadzenia Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 


 
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 


Opinia 


Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego subfunduszu Aviva PPK 
2060 („Subfundusz”), będącego wydzielonym subfunduszem w ramach Aviva Specjalistycznego 
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK („Fundusz”), które zawiera zestawienie lokat oraz bilans 
sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian  
w aktywach netto sporządzone za rok zakończony w tym dniu oraz noty objaśniające i informację 
dodatkową („sprawozdanie finansowe”).  


Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe: 


• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Subfunduszu na dzień  
31 grudnia 2020 r. oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie  
z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa 
o rachunkowości” - Dz. U. z 2021 r., poz. 217) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 


• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa oraz statutem 
Funduszu; 


• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 
z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości. 


Podstawa opinii  


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej 


jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do 


ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym 


(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z 


tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego 


rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.  


Jesteśmy niezależni od Funduszu i Subfunduszu zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki 


zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady 


Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą 


Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie  


do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie  


z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz 


firma audytorska pozostali niezależni od Funduszu i Subfunduszu zgodnie z wymogami niezależności 


określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.  


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


podstawę dla naszej opinii. 
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Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa za sprawozdanie finansowe 


Zarząd Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), 


towarzystwa zarządzającego Funduszem i reprezentującego Fundusz jest odpowiedzialny za 


sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego 


Subfunduszu, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku  


z operacji Subfunduszu zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) 


rachunkowości oraz z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę 


wewnętrzną, którą Zarząd Towarzystwa uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania 


finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 


Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 


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


z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy 


rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać likwidacji 


Subfunduszu, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla 


likwidacji lub zaniechania działalności. 


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


sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie 


Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej. 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 


Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera 


istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania 


zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, 


że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 


Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można 


racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze 


użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.  


Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do stopy zwrotu Subfunduszu ani efektywności lub 


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


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


a także: 


- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 


spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 


odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające  


i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego 


zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ 


oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub 


obejścia kontroli wewnętrznej; 


- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania 


procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia 


opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Towarzystwa; 


- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność 


szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 


- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 


kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 


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


poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Subfunduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli 


dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi 
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w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu 


finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze 


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


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


zaprzestanie kontynuacji działalności; 


- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym 


ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje  


i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 


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


przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących 


słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 


Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych 


Zarząd Towarzystwa odpowiada za zapewnienie zgodności działania Subfunduszu z regulacjami 


ostrożnościowymi. 


Naszym obowiązkiem jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania, czy Subfundusz przestrzegał 


obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach. 


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


przez Subfundusz obowiązujących regulacji ostrożnościowych, a zatem nie wyrażamy opinii na ten 


temat. 


W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Subfunduszu informujemy, że  


w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku nie zidentyfikowaliśmy przypadków 


naruszenia obowiązujących regulacji ostrożnościowych w zakresie, w jakim mogłoby to mieć istotny 


wpływ na sprawozdanie finansowe Subfunduszu. 


Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 


sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Rafał Sosnowski. 


 


BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie 


Wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3355 


w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe  


 


 


 


Rafał Sosnowski 


Kluczowy Biegły Rewident 


Nr w rejestrze 13520 


Warszawa, 12 kwietnia 2021 roku. 
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 


dla Walnego Zgromadzenia Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 


 
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 


Opinia 


Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego subfunduszu Aviva PPK 
2045 („Subfundusz”), będącego wydzielonym subfunduszem w ramach Aviva Specjalistycznego 
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK („Fundusz”), które zawiera zestawienie lokat oraz bilans 
sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian  
w aktywach netto sporządzone za rok zakończony w tym dniu oraz noty objaśniające i informację 
dodatkową („sprawozdanie finansowe”).  


Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe: 


• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Subfunduszu na dzień  
31 grudnia 2020 r. oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie  
z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa 
o rachunkowości” - Dz. U. z 2021 r., poz. 217) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 


• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa oraz statutem 
Funduszu; 


• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 
z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości. 


Podstawa opinii  


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej 


jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do 


ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym 


(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z 


tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego 


rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.  


Jesteśmy niezależni od Funduszu i Subfunduszu zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki 


zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady 


Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą 


Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie  


do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie  


z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz 


firma audytorska pozostali niezależni od Funduszu i Subfunduszu zgodnie z wymogami niezależności 


określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.  


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


podstawę dla naszej opinii. 
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Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa za sprawozdanie finansowe 


Zarząd Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), 


towarzystwa zarządzającego Funduszem i reprezentującego Fundusz jest odpowiedzialny za 


sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego 


Subfunduszu, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku  


z operacji Subfunduszu zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) 


rachunkowości oraz z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę 


wewnętrzną, którą Zarząd Towarzystwa uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania 


finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 


Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 


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


z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy 


rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać likwidacji 


Subfunduszu, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla 


likwidacji lub zaniechania działalności. 


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


sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie 


Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej. 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 


Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera 


istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania 


zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, 


że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 


Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można 


racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze 


użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.  


Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do stopy zwrotu Subfunduszu ani efektywności lub 


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


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


a także: 


- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 


spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 


odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające  


i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego 


zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ 


oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub 


obejścia kontroli wewnętrznej; 


- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania 


procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia 


opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Towarzystwa; 


- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność 


szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 


- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 


kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 


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


poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Subfunduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli 


dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi 
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w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu 


finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze 


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


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


zaprzestanie kontynuacji działalności; 


- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym 


ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje  


i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 


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


przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących 


słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 


Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych 


Zarząd Towarzystwa odpowiada za zapewnienie zgodności działania Subfunduszu z regulacjami 


ostrożnościowymi. 


Naszym obowiązkiem jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania, czy Subfundusz przestrzegał 


obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach. 


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


przez Subfundusz obowiązujących regulacji ostrożnościowych, a zatem nie wyrażamy opinii na ten 


temat. 


W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Subfunduszu informujemy, że  


w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku nie zidentyfikowaliśmy przypadków 


naruszenia obowiązujących regulacji ostrożnościowych w zakresie, w jakim mogłoby to mieć istotny 


wpływ na sprawozdanie finansowe Subfunduszu. 


Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 


sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Rafał Sosnowski. 


 


BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie 


Wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3355 


w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe  


 


 


 


Rafał Sosnowski 


Kluczowy Biegły Rewident 


Nr w rejestrze 13520 


Warszawa, 12 kwietnia 2021 roku. 
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I WPROWADZENIE 
 


1. INFORMACJE OGÓLNE 
 


Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK („Fundusz”) jest specjalistycznym funduszem 
inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 maja 
2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 95 z późniejszymi zmianami) („Ustawa”). 


Wszystkie subfundusze wydzielone w ramach Funduszu są subfunduszami zdefiniowanej daty w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych („Ustawa PPK”) 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) i przeznaczone są do przyjmowania wpłat w ramach pracowniczych planów 
kapitałowych tworzonych zgodnie z przepisami Ustawy PPK. 


Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 5 kwietnia 2019 roku, pod numerem 
RFi 1637. 


 
Wg stanu na dzień bilansowy w skład Funduszu wchodzą następujące subfundusze: 


- Aviva PPK 2025, 


- Aviva PPK 2030, 


- Aviva PPK 2035, 


- Aviva PPK 2040, 


- Aviva PPK 2045, 


- Aviva PPK 2050, 


- Aviva PPK 2055, 


- Aviva PPK 2060. 


 


Subfundusz Aviva PPK 2040 („Subfundusz”) został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako 
Subfundusz wydzielony w ramach Funduszu a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została 
dokonana na dzień 27 listopada 2019 roku. 


Fundusz oraz Subfundusz zostały utworzone na czas nieograniczony. 
 


2. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU 
 


Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat.  


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2040 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 
1978-1982. 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 
uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 
inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 
rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe.  


Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) W okresie do dnia 31.12.2019 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu;  


2) W okresie do dnia 31.12.2019 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu;  
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3) W okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu;  


4) W okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 30% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu;  


5) W okresie od dnia 01.01.2030 roku do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 25% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;  


6) W okresie od dnia 01.01.2030 roku do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;  


7) W okresie od dnia 01.01.2035 roku do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;  


8) W okresie od dnia 01.01.2035 roku do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;  


9) W okresie od dnia 01.01.2040 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu;  


10) W okresie od dnia 01.01.2040 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 


 
3. TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 
 
Organem zarządzającym Funduszem jest Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, 
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011017. Sądem rejestrowym dla 
Towarzystwa jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego.  
 
4. OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY 
 
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 
dnia 31 grudnia 2020 roku. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2020 roku.  
 
5. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI 
 
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
przez Subfundusz oraz Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tj. co najmniej 12 miesięcy po 
dniu 31 grudnia 2020 roku. Zarząd Towarzystwa nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania 
finansowego Subfunduszu oraz połączonego sprawozdania finansowego Funduszu istnienia faktów i 
okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania działalności przez Subfundusz lub 
Fundusz w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli 31 grudnia 2020 roku na skutek 
zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia działalności Subfunduszu 
lub Funduszu. 
 
6. PODMIOT, KTÓRY PRZEPROWADZIŁ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
Niniejsze sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Badania sprawozdania 
finansowego dokonała firma BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową 
Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355. 
 
7. KATEGORIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 
 
Subfundusz nie zbywa jednostek uczestnictwa różnych kategorii. 
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II ZESTAWIENIE LOKAT 
 
1. TABELA GŁÓWNA 
 


Składniki lokat 31 grudnia 2020 r. 31 grudnia 2019 r. 


(w tysiącach złotych) 
Wartość 
wg ceny 
nabycia 


Wartość według 
wyceny na 


dzień bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Wartość 
wg ceny 
nabycia 


Wartość według 
wyceny na 


dzień bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Akcje 9 749 11 890 35,17 310 313 29,57 


Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 


Prawa do akcji 178 197 0,58 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 8 677 8 838 26,15 158 158 14,91 


Instrumenty pochodne 0 (34) (0,10) 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 


7 252 8 123 24,01 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 


Razem 25 856 29 014 85,81 468 471 44,48 


* Procentowy udział całkowitej wartości lokat w aktywach ogółem bez uwzględnienia ujemnej wyceny instrumentów pochodnych wynosi 85,91%, natomiast 
udział ujemnej wyceny bilansowej instrumentów pochodnych w wartości zobowiązań ogółem został zaprezentowany w tabeli uzupełniającej do tabeli głównej. 
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2. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 
 


2.1. Akcje 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


AKCJE 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


 11 BIT STUDIOS (PL11BTS00015) AR-RR  GPW 204 Polska  87 97 0,29 


 ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) AR-RR  GPW 6 702 Luksemburg  288 568 1,68 


 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE (PLASSEE00014) AR-RR  GPW 2 288 Polska  92 98 0,29 


 ATAL (PLATAL000046) AR-RR  GPW 1 959 Polska  64 64 0,19 


 BENEFIT SYSTEMS (PLBNFTS00018) AR-RR  GPW 297 Polska  229 248 0,73 


 BUDIMEX (PLBUDMX00013) AR-RR  GPW 203 Polska  36 62 0,18 


 CD PROJEKT (PLOPTTC00011) AR-RR  GPW 1 775 Polska  555 488 1,44 


 CELON PHARMA (PLCLNPH00015) AR-RR  GPW 5 164 Polska  195 209 0,62 


 CIECH (PLCIECH00018) AR-RR  GPW 1 415 Polska  49 46 0,14 


 COMARCH (PLCOMAR00012) AR-RR  GPW 729 Polska  163 142 0,42 


 CREEPY JAR (PLCRPJR00019) AR-ASO  New Connect 286 Polska  297 315 0,93 


 DINO POLSKA (PLDINPL00011) AR-RR  GPW 2 764 Polska  531 800 2,37 


 ENTER AIR (PLENTER00017) AR-RR  GPW 756 Polska  29 29 0,09 


 EUROCASH (PLEURCH00011) AR-RR  GPW 5 736 Polska  82 81 0,24 


 GRUPA AZOTY (PLZATRM00012) AR-RR  GPW 2 356 Polska  56 65 0,19 


 GRUPA LOTOS (PLLOTOS00025) AR-RR  GPW 3 758 Polska  224 156 0,46 


 INGBSK (PLBSK0000017) AR-RR  GPW 172 Polska  23 29 0,09 


 KETY (PLKETY000011) AR-RR  GPW 533 Polska  198 262 0,77 


 KGHM (PLKGHM000017) AR-RR  GPW 5 738 Polska  532 1 050 3,10 


 LPP (PLLPP0000011) AR-RR  GPW 74 Polska  432 613 1,81 


 MIRBUD (PLMRBUD00015) AR-RR  GPW 94 641 Polska  240 317 0,94 


 MO-BRUK (PLMOBRK00013) AR-RR  GPW 437 Polska  87 101 0,30 


 NEUCA (PLTRFRM00018) AR-RR  GPW 335 Polska  165 218 0,64 


 OPONEO.PL (PLOPNPL00013) AR-RR  GPW 344 Polska  12 14 0,04 


 ORANGE POLSKA (PLTLKPL00017) AR-RR  GPW 20 307 Polska  143 134 0,40 


 PCF GROUP (PLPCFGR00010) AR-RR  GPW 153 Polska  8 11 0,03 


 PEKAO (PLPEKAO00016) AR-RR  GPW 11 443 Polska  665 699 2,07 


 PGE (PLPGER000010) AR-RR  GPW 41 261 Polska  231 268 0,79 


 PGNIG (PLPGNIG00014) AR-RR  GPW 112 813 Polska  554 625 1,85 


 PKN ORLEN (PLPKN0000018) AR-RR  GPW 3 552 Polska  199 205 0,61 


 PKO BP (PLPKO0000016) AR-RR  GPW 32 191 Polska  850 924 2,73 


 PLAYWAY (PLPLAYW00015) AR-RR  GPW 467 Polska  176 296 0,88 


 PZU (PLPZU0000011) AR-RR  GPW 31 364 Polska  934 1 014 3,00 


 RAINBOW (PLRNBWT00031) AR-RR  GPW 4 045 Polska  66 95 0,28 


 SANTANDER BANK POLSK A (PLBZ00000044) AR-RR  GPW 1 378 Polska  266 256 0,76 


 SELVITA (PLSLVCR00029) AR-RR  GPW 6 428 Polska  260 317 0,94 


 TAURON (PLTAURN00011) AR-RR  GPW 96 202 Polska  249 262 0,77 


 TEN SQUARE GAMES (PLTSQGM00016) AR-RR  GPW 448 Polska  122 247 0,73 


 TIM (PLTIM0000016) AR-RR  GPW 12 077 Polska  181 222 0,66 


 WIRTUALNA POLSKA HOLDING (PLWRTPL00027) AR-RR  GPW 2 616 Polska  179 243 0,72 


AKCJE razem   515 411  9 749 11 890 35,17 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu   
 


 
   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
 


 
   


 
 
2.2. Prawa do akcji 


 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


PRAWA DO AKCJI 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


 PDA DADELO (PLDADEL00039) AR-RR  GPW 5 267 Polska  99 102 0,30 


 PDA PCF GROUP (PLPCFGR00036) AR-RR  GPW 104 Polska  5 7 0,02 


 PDA PURE BIOLOGICS (PLPRBLG00036) AR-RR  GPW 815 Polska  74 88 0,26 


PRAWA DO AKCJI razem   6 186  178 197 0,58 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu   
 


 
   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
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2.3. Dłużne papiery wartościowe 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości nominalnej oraz ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


Dłużne papiery 
wartościowe 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Emitent 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Termin 
wykupu rrrr-


mm-dd 


Warunki 
oprocentowania 


Wartość 
nominalna 


Liczba 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 
wyceny 
na dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


O terminie wykupu do 1 roku: 


Obligacje 


Bony skarbowe 


Bony pieniężne 


Inne 


O terminie wykupu do 1 roku 
razem: 


            0 0 0 0,00 


O terminie wykupu powyżej 1 roku: 


Obligacje 


OK0722 
(PL0000112165) 


AR-RR GPW Skarb Państwa Polska 2022-07-25 zerokuponowe 1 000,00 70 67 70 0,21 


WZ1129 
(PL0000111928) 


AR-RR GPW Skarb Państwa Polska 2022-11-25 
zmienna stopa 


procentowa 0,25% 
1 000,00 276 266 273 0,81 


OKBG1023 
(PL0000500252) 


NNRA nie dotyczy 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2023-10-28 


zmienna stopa 
procentowa 0,65% 


1 000,00 100 100 100 0,30 


PS0424 
(PL0000111191) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2024-04-25 


stała stopa 
procentowa 2,50% 


1 000,00 100 103 108 0,32 


PS1024 
(PL0000111720) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2024-10-25 


stała stopa 
procentowa 2,25% 


1 000,00 305 311 328 0,97 


WZ0525 
(PL0000111738) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2025-05-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,25% 


1 000,00 330 323 332 0,98 


OKBG0725 
(PL0000500286) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2025-07-03 


stała stopa 
procentowa 1,25% 


1 000,00 991 1 001 1 005 2,97 


WZ0126 
(PL0000108817) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2026-01-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,28% 


1 000,00 400 396 401 1,19 


OKBG0427 
(PL0000500260) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2027-04-27 


stała stopa 
procentowa 1,88% 


1 000,00 800 803 823 2,43 


WZ0528 
(PL0000110383) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2028-05-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,25% 


1 000,00 1 100 1 064 1 098 3,25 


DS1029 
(PL0000111498) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2029-10-25 


stała stopa 
procentowa 2,75% 


1 000,00 100 105 114 0,34 


OKBG0630 
(PL0000500278) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2030-06-05 


stała stopa 
procentowa 2,13% 


1 000,00 3 720 3 737 3 775 11,16 


OKBG0733 
(PL0000500294) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2033-07-21 


stała stopa 
procentowa 2,25% 


1 000,00 400 401 411 1,22 


Razem             8 692 8 677 8 838 26,15 


Bony skarbowe 


Bony pieniężne 


Inne 


O terminie wykupu powyżej 1 
roku razem: 


            8 692 8 677 8 838 26,15 


Dłużne papiery wartościowe 
razem 


            8 692 8 677 8 838 26,15 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany 


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu 


IAR - inny aktywny rynek 


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym 


 


2.4. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą 


 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE 
PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO 


INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA 
GRANICĄ 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Nazwa emitenta 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Liczba 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość według 
wyceny na dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


AMUNDI MSCI EM ASIAUCITS ETF 
(LU1681044480) 


AR-RR  Paris Stock Exchange AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF Luksemburg  15 781 2 384 2 669 7,89 


iShares Core S&P 500UCITS ETF 
(IE00B5BMR087) 


AR-RR  London Stock Exchange iShares CORE S&P 500 UCITS ETF Irlandia  1 857 2 322 2 629 7,77 


ISHARES S&P500 INFORTECH SECT UCITS 
ETF (IE00B3WJKG14) 


AR-RR  London Stock Exchange 
iShares S&P 500 Information Tech. Sector 


UCITS ETF 
Irlandia  30 633 1 665 1 884 5,57 


VANGUARD FTSE DEVELOEUR EX UK UCITS 
ETF (IE00BKX55S42) 


AR-RR  London Stock Exchange 
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE 


EX UK UCITS ETF 
Irlandia  6 419 881 941 2,78 


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE 
PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO 
INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA 
GRANICĄ razem     


54 690 7 252 8 123 24,01 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system 
obrotu   


 
 


   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
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2.5. Instrumenty pochodne 
 


(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


INSTRUMENTY POCHODNE 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa 
rynku 


Emitent (wystawca) 
Kraj siedziby 


emitenta 
(wystawcy) 


Instrument 
bazowy 


Liczba 
Wartość 


według ceny 
nabycia  


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy  


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


I. Wystandaryzowane 
instrumenty pochodne 


         


II. Niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne 


     1 0 (34) (0,10) 


FORWARD EUR/PLN 03.02.2021 
SHORT (FW2EUR030221) 


NNRA nie dotyczy 
Societe Generale S.A. 


Oddział w Polsce 
Polska 663 000 EURO 1 0 (34) (0,10) 


INSTRUMENTY POCHODNE razem   1 0 (34) (0,10) 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany 


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu 


IAR - inny aktywny rynek 


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym 


*Procentowy udział ujemnej wyceny bilansowej instrumentów pochodnych w zobowiązaniach ogółem wynosi 4,20% 


 
 


3. TABELE DODATKOWE 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


Gwarantowane składniki lokat Rodzaj 
Łączna 
liczba 


Wartość 
według ceny 


nabycia 


Wartość według 
wyceny na dzień 


bilansowy 


Procentowy udział 
w aktywach ogółem 


Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 
Dłużne papiery 


wartościowe 
5 911 5 942 6 015 17,78 


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP  0 0 0 0,00 


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego 


 0 0 0 0,00 


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


 0 0 0 0,00 


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


 0 0 0 0,00 


 
(w tysiącach złotych) 


Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem 


Grupa Kapitałowa OPONEO.PL S.A. 116 0,34 


Grupa PZU SA 1 713 5,07 


 
(w tysiącach złotych) 


Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 
Wartość według wyceny na dzień 


bilansowy 
Procentowy udział w aktywach 


ogółem 


OKBG0630 (PL0000500278) 1 348 3,98 


OKBG0725 (PL0000500286) 1 005 2,97 


OKBG0733 (PL0000500294) 206 0,61 


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


2 559 7,56 


 


 
 


(w tysiącach złotych  z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach)


Rodzaj Łączna liczba
Wartość według ceny 


nabycia


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 


98 ustawy


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


Getin Holding SA  1 032 0.97


Grupa Kapitałowa Asseco Poland SA   380 0.36


Grupa Kapitałowa Polimex - Mostostal   182 0.17


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


  0 0.00


Papiery wartościowe emitowane przez 


międzynarodowe instytucje finansowe, 


których członkiem jest RP lub przynamniej 


jedno z państw OECD


Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba


Wartość według 


ceny nabycia


 w tys. PLN


Wartość 


według 


wyceny na 


dzień 


bilansowy


Procentowy udział 


w aktywach 


ogółem


  0   0   0 0.00


 Na dzień bilansowy nie znajdowały się w portfelu Subfunduszu papiery wartościowe nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy inne niż 


emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski


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


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD       


(z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje 


finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej 


jedno z państw należących do OECD


Gwarantowane składniki lokat


Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 


terytorialnego
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III    BILANS 
 


( w tysiącach złotych) 
31 grudnia 
2020 roku 


31 grudnia 
2019 roku 


I. Aktywa 33 823 1 059 


 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 575 587 


 2. Należności 70 1 


 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 


 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 28 948 471 


    - dłużne papiery wartościowe 8 738 158 


 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 100 0 


    - dłużne papiery wartościowe 100 0 


 6. Nieruchomości 0 0 


 7. Pozostałe aktywa 130 0 


II. Zobowiązania 809 298 


III. Aktywa netto (I-II) 33 014 761 


IV. Kapitał funduszu 29 615 758 


 1. Kapitał wpłacony 30 121 758 


 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) (506) 0 


V. Dochody zatrzymane 207 0 


 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 115 0 


 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 92 0 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 3 192 3 


VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 33 014 761 


   
Liczba jednostek uczestnictwa (w sztukach) 3 015 046,94 75 743,76 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (w złotych) 10,95 10,05 
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IV RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
 


(w tysiącach złotych) 
1 stycznia - 
31 grudnia 
2020 roku 


27 listopada - 
31 grudnia 
2019 roku 


I. Przychody z lokat 140 0 


1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 76 0 


2. Przychody odsetkowe 64 0 


3. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 


4. Pozostałe 0 0 


II. Koszty funduszu 25 0 


1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 0 0 


2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 


3. Opłaty dla depozytariusza 0 0 


4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 


5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 


6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 


7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 


8. Usługi prawne 0 0 


9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 


10. Koszty odsetkowe 0 0 


11. Ujemne saldo różnic kursowych 24 0 


12. Pozostałe 1 0 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 


IV. Koszty funduszu netto (II-III) 25 0 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) 115 0 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 281 3 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 92 0 


 - z tytułu różnic kursowych 6 0 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 189 3 


 - z tytułu różnic kursowych (50) 0 


VII. Wynik z operacji 3 396 3 


   


Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w złotych) 1,13 0,04 
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V ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
 


(w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w złotych oraz ilości jednostek 
uczestnictwa podanej w sztukach) 


1 stycznia - 
31 grudnia 
2020 roku 


27 listopada - 
31 grudnia 
2019 roku 


I. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO   


 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 761 0 


 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 396 3 


    a) Przychody z lokat netto 115 0 


    b) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 92 0 


    c) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 189 3 


 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 396 3 


 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (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), w tym: 28 857 758 


    a) Powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 29 363 758 


    b) Zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa (506) 0 


 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5) 32 253 761 


 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 33 014 761 


 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 15 936 325 


II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA   


 1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: 2 939 303,1800 75 743,7600 


    a) Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 2 989 736,4900 75 768,2900 


    b) Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa (50 433,3100) (24,5300) 


    c) Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa 2 939 303,1800 75 743,7600 


 2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: 3 015 046,9400 75 743,7600 


    a) Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 3 065 504,7800 75 768,2900 


    b) Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa (50 457,8400) (24,5300) 


    c) Saldo jednostek uczestnictwa 3 015 046,9400 75 743,7600 


III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA   


 1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10,05 10,00* 


 2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 10,95 10,05 


 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 8,96 0,50 


 4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny: 8,31 10,00 


    - data wyceny 2020-03-12 2019-11-27 


 5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny: 10,92 10,05 


    - data wyceny 2020-12-29 2019-12-27 


 6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem 
daty wyceny: 


10,91 10,05 


    - data wyceny 2020-12-30 2019-12-30 


IV. PROCENTOWY UDZIAŁ KOSZTÓW FUNDUSZU W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO (W SKALI ROKU), W 
TYM: 


0,16 0,00 


 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,00 0,00 


 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 


 3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 


 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 


 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 


 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 


*cena na dzień dokonania pierwszej wyceny aktywów netto Subfunduszu tj. 27  listopada 2019 roku 
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VI NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 


1. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SUBFUNDUSZU 
 


1.1. Przyjęte zasady rachunkowości 
 


1.1.1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 
 


Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2007, Nr 249, poz. 1859) („Rozporządzenie”). 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w polskich złotych. Wszystkie wartości, o ile nie 
wskazano inaczej, podane są w zaokrągleniu do tysięcy złotych, w związku z czym mogą 
wystąpić przypadki matematycznych niezgodności pomiędzy poszczególnymi notami 
niniejszego sprawozdania, wynikające z ww. zaokrągleń. 


 
1.1.2. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu 
 


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


2. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także 
w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty 
przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych 
Subfunduszu. 


3. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy. 


4. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po momencie 
dokonania wyceny określonym w statucie Subfunduszu oraz składniki, dla których we 
wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji uwzględnia się w 
najbliższej wycenie aktywów Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiązań. 


5. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu według ceny 
nabycia. Przyjmuje się, że składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia 
równą zeru.  


6. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki 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. 


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


8. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako 
pierwsze” (HIFO), polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny 
nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w 
wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej. Przy wyliczaniu zysku lub 
straty ze zbycia lokat metody, o której mowa powyżej nie stosuje się do: 


✓ papierów wartościowych nabytych przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, 


✓ zobowiązań z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się 
Subfunduszu do odkupu, 


✓ należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu 
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, 


✓ zobowiązań z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu 
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych. 
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9. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego 
składnika lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika. 


10. W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji uznaje się, iż 
wygaśnięciu podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia 
otrzymano najniższą premię netto. 


11. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych likwiduje się według metody „najdroższe 
likwiduje się jako pierwsze” (HIFO). 


12. Prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji 
wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający tego prawa poboru. 
Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości równej zero, w 
dniu następnym po wygaśnięciu tego prawa. 


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


14. Prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo do otrzymania 
dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. 


15. Podatki z tytułu dochodów od odsetek uzyskanych od papierów wartościowych 
emitowanych za granicą ujmuje się na bieżąco, proporcjonalnie do wysokości 
naliczonych odsetek o ile pobranie podatku od odsetek jest uprawdopodobnione. 


16. Podatki z tytułu pozostałych pożytków uzyskanych od papierów wartościowych 
emitowanych za granicą ujmuje się w dniu ich ustalenia. 


17. Zobowiązania Subfunduszu z tytułu wystawionych opcji ujmuje się w bilansie w pozycji 
zobowiązania z tytułu wystawionych opcji. W dniu wystawienia opcji zobowiązanie z 
tytułu wystawienia opcji ujmuje się w wysokości otrzymanej premii netto. 


18. 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. 


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


20. Przychody z lokat obejmują w szczególności: 


✓ dywidendy i inne udziały w zyskach, 


✓ przychody odsetkowe, 


✓ dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków 
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. 


Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości 
godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych 
przez emitenta. 


Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej. 


21. Koszty operacyjne Funduszu/Subfunduszu obejmują w szczególności: 


✓ wynagrodzenie Aviva Investors Poland TFI SA za zarządzanie 
Funduszem/Subfunduszem, w tym również wynagrodzenie zmienne, uzależnione 
od wyników zarządzania, o ile Statut przewiduje pobieranie takiego 
wynagrodzenia, 


✓ koszty odsetkowe, 


✓ ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków 
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, 
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✓ inne koszty operacyjne takie jak wynagrodzenie depozytariusza, koszty związane 
z prowadzeniem rejestru uczestników Funduszu/Subfunduszu o ile Statut 
Funduszu przewiduje ponoszenie takich kosztów. 


22. Rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczana jest 
w każdym dniu wyceny za każdy dzień roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
ustalonych w poprzednim dniu wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach 
miesięcznych. 


23. Rezerwa na wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania ustalana 
jest w każdym dniu wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy w okresie 
rozliczeniowym. 


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


25. W przypadku innych kosztów operacyjnych o istotnej wartości tworzy się rezerwę na 
przewidywane wydatki. Rezerwa tworzona jest w każdym dniu wyceny na podstawie 
wiarygodnych szacunków, w szczególności w oparciu o stawki okresowe i zgodnie z 
warunkami zawartych umów. 


26. Pozostałe koszty ujmowane są z chwilą ich faktycznego poniesienia. 


27. Dla kategorii kosztowej, dla której Statut określa maksymalną wysokość (limit) kosztów 
obciążających Subfundusz w dniu, w którym przewidywana wartość tego kosztu 
przekracza ten limit w księgach rachunkowych Funduszu ujmuje się należność od 
Towarzystwa z tytułu zwrotu koszów w wysokości nadwyżki tych kosztów ponad 
ustalony limit. 


28. W przypadku inwestycji w składniki lokat, od których dochody na podstawie przepisów 
prawa podlegają opodatkowaniu, tworzona jest rezerwa na podatek dochodowy w 
wysokości proporcjonalnej do naliczonych przychodów z lokat lub niezrealizowanego 
zysku. 


29. Papiery wartościowe będące przedmiotem udzielonej pożyczki są wyłączane z bilansu 
Subfunduszu jako pożyczkodawcy. Jednocześnie w bilansie Subfunduszu zostaje 
rozpoznana należność z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych. 


Środki pieniężne otrzymane w ramach zabezpieczenia transakcji są ujmowane w 
bilansie Subfunduszu w korespondencji ze zobowiązaniem do ich zwrotu. 


30. Wartość aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w dniu wyceny określonym w 
statucie Funduszu. 


 
1.1.3. Zasady wyceny aktywów Subfunduszu 
 


A. Zasady ogólne 


1. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według 
stanów odpowiednio aktywów Subfunduszu i jego zobowiązań oraz odpowiednio 
kursów, cen i wartości z godziny 23.00 w dniu wyceny oraz na dzień sporządzenia 
sprawozdania finansowego Funduszu. 


2. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według 
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem składników, o których 
mowa w pkt. D 1-4 poniżej.  


B. Wybór rynku głównego 


1. W przypadku, gdy składniki lokat Subfunduszu notowane są na więcej niż jednym 
aktywnym rynku lub w więcej niż jednym systemie notowań, Subfundusz w 
porozumieniu z Depozytariuszem, z zachowaniem najwyższej staranności, dokonuje 
dla danego składnika lokat Subfunduszu wyboru rynku głównego lub właściwego 
systemu notowań, który najlepiej spełnia następujące warunki:  


a) wolumen obrotów dla danego składnika lokat Subfunduszu w ciągu miesiąca 
kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym następuje dzień wyceny 
wskazuje, że dany aktywny rynek lub system notowań w sposób stały i rzetelny 
określa wartość rynkową tego składnika lokat Subfunduszu oraz  


b) możliwość dokonania przez Subfundusz transakcji na danym aktywnym rynku. 
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C. Składniki lokat Subfunduszu notowane na aktywnym rynku 


1. Akcje, prawa do akcji, prawa poboru notowane na aktywnym rynku 


Według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym mowa w 
pkt.A1 powyżej kursu dostępnego na aktywnym rynku, przy czym jeżeli dany rynek 
wyznacza kurs zamknięcia lub inną wartość stanowiącą jego odpowiednik wycena 
następuje według tego kursu lub wartości. 


2. Dłużne papiery wartościowe notowane na aktywnym rynku 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA – według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 kursu zamknięcia. 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest Treasury BondSpot 
Poland – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o 
którym mowa w pkt. A1 kursu fixing –, a w przypadku jego braku dla danego 
papieru wartościowego według ostatniej ceny transakcyjnej ogłoszonej przez ten 
rynek. W przypadku braku transakcji w danym dniu wycena odbywa się w 
szczególności na podstawie: 


a) Bloomberg Generic (BGN), a w przypadku jego braku dla danego składnika 
lokat Funduszu/Subfunduszu, 


b) Fit Composite (CBBT), a w przypadku jego braku dla danego składnik lokat 
Funduszu/Subfunduszu, 


c) średniej z  najlepszych ofert kupna i sprzedaży dostępnych (aktywnych) na 
tym rynku w momencie zamknięcia sesji, z zastrzeżeniem, że uwzględnienie 
wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne. 


Jeżeli dokonanie wyceny na podstawie danych, o których mowa w lit. a) – c), nie 
jest możliwe lub gdy w zgodnej ocenie Funduszu i Depozytariusza wycena nie 
odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat, dopuszcza się przyjęcie 
do wyceny średniej z ofert kupna i sprzedaży ogłoszonych przez przynajmniej dwie 
uznane (profesjonalne) instytucje finansowe, pod warunkiem że ogłoszone oferty 
pozwalają wiarygodnie oszacować wartość godziwą składnika lokat. W przypadku 
gdy sposób wyceny opisany w zdaniu poprzednim nie jest możliwy do przyjęcia, 
składnik lokat jest wyceniany zgodnie z zasadami dotyczącymi składników lokat 
nienotowanych na aktywnych rynku. 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest inny aktywny rynek, 
w szczególności dłużne papiery wartościowe notowane na rynkach zagranicznych 
– według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym 
mowa w pkt. A1 kursu, przy czym jeżeli dany rynek wyznacza kurs zamknięcia lub 
inną wartość stanowiącą jego odpowiednik wycena następuje według tego kursu 
lub wartości. W przypadku braku transakcji w danym dniu wycena odbywa się w 
szczególności na podstawie: 


a) Bloomberg Generic (BGN), a w przypadku jego braku dla danego składnika 
lokat Funduszu/Subfunduszu, 


b) Fit Composite (CBBT), a w przypadku jego braku dla danego składnik lokat 
Funduszu/Subfunduszu, 


c) średniej z  najlepszych ofert kupna i sprzedaży dostępnych (aktywnych) na 
tym rynku w momencie zamknięcia sesji, z zastrzeżeniem, że uwzględnienie 
wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne. 


 
Jeżeli dokonanie wyceny na podstawie danych, o których mowa w lit. a) – c), nie 
jest możliwe lub gdy w zgodnej ocenie Funduszu i Depozytariusza wycena nie 
odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat, dopuszcza się przyjęcie 
do wyceny średniej z ofert kupna i sprzedaży ogłoszonych przez przynajmniej dwie 
uznane (profesjonalne) instytucje finansowe, pod warunkiem że ogłoszone oferty 
pozwalają wiarygodnie oszacować wartość godziwą składnika lokat. W przypadku 
gdy sposób wyceny opisany w zdaniu poprzednim nie jest możliwy do przyjęcia, 
składnik lokat jest wyceniany zgodnie z zasadami dotyczącymi składników lokat 
nienotowanych na aktywnych rynku. 


W uzasadnionych przypadkach gdy kurs uznawany za kurs zamknięcia różni się 
istotnie od kursów wyznaczonych na podstawie innych, wiarygodnych danych 
rynkowych, dopuszcza się przyjęcie do wyceny kursu innego niż kurs zamknięcia 
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mimo że w dniu wyceny została zawarta co najmniej jedna transakcja na rynku 
głównym. 


✓ W przypadku, gdy ze względu na zbliżający się termin wykupu dłużnych papierów 
wartościowych nie jest możliwe dokonanie wyceny według zasad określonych 
powyżej papiery te wycenia się metodą odpisu dyskonta lub amortyzacji premii 
powstałych jako różnica pomiędzy ceną wykupu danego papieru wartościowego, 
a ostatnią wartością godziwą, po jakiej Subfundusz wycenił dany papier 
wartościowy według zasad określonych powyżej. 


3. Terminowe instrumenty pochodne - według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 ustalonego na aktywnym rynku kursu 
określającego stan rozliczeń Subfunduszu i instytucji rozliczeniowej. 


4. Pozostałe składniki lokat Subfunduszu – według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 ustalonego na aktywnym rynku kursu, 
przy czym jeżeli dany rynek wyznacza kurs zamknięcia lub inną wartość stanowiącą 
jego odpowiednik wycena następuje według tego kursu lub wartości. 


D. Składniki lokat Subfunduszu nienotowane na aktywnym rynku 


1. Dłużne papiery wartościowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane są w 
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej, przy czym w przypadku przeszacowywania dłużnych papierów 
wartościowych wycenianych według wartości godziwej, do wysokości skorygowanej 
ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień 
przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. W przypadku, gdy data 
zawarcia transakcji nabycia jest różna od daty jej rozliczenia papier wartościowy ujmuje 
się w księgach rachunkowych w cenie nabycia, a skorygowaną cenę nabycia wylicza 
się od dnia rozliczenia transakcji nabycia. 


2. Depozyty wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


3. 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. 


4. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu 
do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą 
korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej. 


5. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne wycenia się w oparciu o modele wyceny 
powszechnie stosowane dla danego typu instrumentów, a w szczególności w 
przypadku kontraktów terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, stóp 
procentowych - wg modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 


6. Dłużne papiery wartościowe zawierające wbudowane instrumenty pochodne wycenia 
się według wartości godziwej oszacowanej przez wyspecjalizowaną, niezależną 
jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi lub jeżeli Subfundusz nie korzysta z usług 
takiej jednostki w następujący sposób: 


✓ w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściśle powiązane z 
wycenianym papierem dłużnym to wartość całego instrumentu finansowego 
będzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu 
finansowego modelu wyceny uwzględniając w swojej konstrukcji modele wyceny 
poszczególnych wbudowanych instrumentów pochodnych,  


✓ w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane z 
wycenianym papierem dłużnym, wówczas wartość wycenianego instrumentu 
finansowego będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego 
(bez wbudowanych instrumentów pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu 
efektywnej stopy procentowej oraz wartości wbudowanych instrumentów 
pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele właściwe dla poszczególnych 
instrumentów pochodnych. Jeżeli jednak wartość godziwa wydzielonego 
instrumentu pochodnego nie może być wiarygodnie określona to taki instrument 
wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny zalicza się odpowiednio 
do przychodów odsetkowych lub kosztów odsetkowych. 
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7. Jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa nienotowane na aktywnym rynku 
wycenia się według ostatniej ogłoszonej przez dany fundusz lub właściwą instytucję 
wartości aktywów netto funduszu na jednostkę lub tytuł uczestnictwa skorygowaną o 
ewentualne, znane Subfunduszowi zmiany wartości godziwej, jakie wystąpiły od 
momentu ogłoszenia do dnia wyceny. 


8. Prawa poboru nienotowane na aktywnym rynku wycenia się według: 


✓ wartości teoretycznej praw poboru jako różnicy między ceną akcji z ostatniego 
notowania z prawem poboru, a ceną odniesienia na pierwszym notowaniu akcji 
po ustaleniu prawa poboru lub 


✓ wartości bieżącej prawa poboru uwzględniającej różnicę między bieżącym 
kursem rynkowym akcji spółki a ceną akcji nowej emisji oraz liczbę praw poboru 
potrzebnych do objęcia jednej akcji nowej emisji, 


w zależności od tego, która z powyższych wartości jest niższa. 


9. Jeżeli akcje nienotowane na aktywnym rynku są tożsame w prawach do akcji 
notowanych na aktywnym rynku, wycenia się je według cen tych papierów 
wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. C1. W przeciwnym wypadku 
akcje wycenia się w oparciu o ostatnią z cen, po jakiej nabywano akcje na rynku 
pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość godziwą prawa 
poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa, a w przypadku, gdy 
zostały określone różne ceny dla nabywców – w oparciu o średnią cenę nabycia, 
ważoną liczbą nabytych akcji, o ile cena ta została podana do publicznej wiadomości, z 
uwzględnieniem zmian wartości tych akcji, spowodowanych zdarzeniami mającymi 
wpływ na ich wartość godziwą. 


10. Jeżeli prawa do akcji nienotowane na aktywnym rynku są tożsame w prawach do akcji 
notowanych na aktywnym rynku, wycenia się je według cen tych papierów 
wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. C1. W przeciwnym wypadku 
prawa do akcji wycenia się w oparciu o ostatnią z cen po jakiej nabywano je na rynku 
pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość godziwą prawa 
poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa. 


11. Pozostałe składniki lokat Subfunduszu nienotowane na aktywnym rynku wyceniane są 
na podstawie zasad określonych przez Subfundusz, zaakceptowanych przez 
Depozytariusza, według wiarygodnie ustalonej wartości godziwej na podstawie 
oszacowania wartości składnika lokat Subfunduszu za pomocą powszechnie uznanych 
metod estymacji. 


E. Wycena aktywów i zobowiązań Subfunduszu denominowanych w walutach obcych 


1. Aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w 
walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie są notowane 
na aktywnym rynku – w walucie, w której są denominowane. 


 
2. Aktywa i zobowiązania, o których mowa w pkt. 1 wykazuje się w złotych polskich po 


przeliczeniu według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym 
mowa w pkt. A1, średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank 
Polski. 


F. Wycena należności z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych 


1. Należności z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych są wyceniane 
zgodnie z zasadami przyjętymi do wyceny pożyczonych papierów wartościowych. 


 
1.2. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 


 
W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zmiany stosowanych przez Subfundusz zasad 
rachunkowości. 
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2. NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Z tytułu zbytych lokat 0 0 


Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 


Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 0 0 


Z tytułu dywidend 0 0 


Z tytułu odsetek 70 1 


Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 


Pozostałe należności 0 0 


Razem 70 1 


 
3. ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Z tytułu nabytych aktywów 311 4 


Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się subfunduszu do odkupu 0 0 


Z tytułu instrumentów pochodnych 34 0 


Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa 460 294 


Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 3 0 


Z tytułu wypłaty dochodów subfunduszu 0 0 


Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 


Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 


Z tytułu rezerw 0 0 


Pozostałe zobowiązania 1 0 


Razem 809 298 


 
4. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 
 


 (w tysiącach złotych) Waluta 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. PLN 4 573 587 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 1 0 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 1 0 


Razem  4 575 587 


 


Średni w okresie sprawozdawczym stan środków 


pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących 


zobowiązań Subfunduszu 


 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


 EUR 1 0 


 PLN 2 069 142 


 USD 0 0 


Razem  2 070 142 
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5. RYZYKA 
 


5.1. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej 
 


5.1.1. Aktywa i zobowiązania Subfunduszu obciążone ryzykiem wartości godziwej 
wynikającym ze stopy procentowej 


 
Na ryzyko zmiany wartości godziwej związane z wahaniami stopy procentowej narażone są przede 
wszystkim dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego o stałym 
oprocentowaniu i zerokuponowe. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 6 634 tysięcy 
złotych, co stanowiło 19,62% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 128 tysięcy 
złotych, co stanowiło 12,08% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej. 
 


5.1.2. Aktywa i zobowiązania Subfunduszu obciążone ryzykiem przepływów środków 
pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 


 
Na ryzyko przepływów środków pieniężnych związane z wahaniami stopy procentowej narażone 
są dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej.  
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 2 204 tysięcy 
złotych, co stanowiło 6,53% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 30 tysięcy 
złotych, co stanowiło 2,83% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem przepływów pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej. 
 
5.2. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym 
 


5.2.1. Maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym 
 
Subfundusz, jako subfundusz zdefiniowanej daty, lokuje Aktywa Subfunduszu w część udziałową 
oraz część dłużną. Na dzień bilansowy udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu powinien wynosić od 40% do 70%, a części dłużnej od 30% do 60%. Wraz ze 
zbliżaniem się Subfunduszu do zdefiniowanej daty udział części udziałowej będzie stopniowo 
spadał do poziomu maksymalnie 15%, a części dłużnej rósł do poziomu minimum 85% Aktywów 
Subfunduszu zgodnie z harmonogramem wskazanym w statucie i ustawie o pracowniczych 
planach kapitałowych. 
 
W ramach części dłużnej Aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w obligacje, instrumenty rynku 
pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe, które obciążone są ryzykiem kredytowym. 
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Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku struktura aktywów Subfunduszu 
przedstawia się następująco: 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Akcje oraz wynikające z nich prawa 12 087 313 


Dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego 


emitowane przez Skarb Państwa (z odsetkami) 


2 728 159 


Dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego 


pozostałych emitentów (z odsetkami) 


6 180 0 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 


inwestowania mające siedzibę za granicą 


8 123 0 


Przedpłaty na zakup papierów wartościowych 130 0 


Środki pieniężne na rachunkach bankowych w bankach krajowych 4 575 587 


Razem aktywa Subfunduszu 33 823 1 059 


 


5.2.2. Wskazanie przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych 
kategoriach lokat 


 
Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu wyłącznie w papiery 
wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, 
poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu 
terytorialnego, rządy państw należących do OECD oraz następujące międzynarodowe instytucje 
finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju. W takim przypadku Subfundusz jest obowiązany dokonywać lokat w papiery 
wartościowe co najmniej 6 różnych emisji jednego emitenta z tym, że wartość lokat w papiery 
wartościowe jednej emisji nie może przekroczyć 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku udział lokat w dłużne papiery 
wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez wyżej wymienionych emitentów wraz 
z odsetkami należnymi wynosił odpowiednio 26,04% i 15,01% aktywów Subfunduszu. 


 
5.3. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem 


przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat 
 
Aktywa Subfunduszu lokowane są w głównie w krajowe papiery wartościowe i inne instrumenty 
finansowe przewidziane w statucie Funduszu. Statut dopuszcza dokonywanie lokat w aktywa 
denominowane w walucie innej niż złoty, przy czym wartość takich lokat nie może przekroczyć 30% 
wartości Aktywów Subfunduszu. Przy dokonywaniu lokat denominowanych w walutach obcych 
istnieje ryzyko walutowe związane ze zmiennością kursów walut i w związku z tym potencjalną 
utratą wartości składników lokat Subfunduszu wyrażoną w złotych.  


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku procentowy udział składników 
aktywów denominowanych w poszczególnych walutach obcych w aktywach Subfunduszu 
przedstawiał się następująco: 
 


Składniki aktywów denominowane w walutach obcych 


31 grudnia 


2020 roku 


(%) 


31 grudnia 


2019 roku 


(%) 


Euro (EUR) 10,68 0,00 


- w tym tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje mające siedzibę 


za granicą 


10,67 0,00 


Dolar USA (USD) 13,35 0,00 


- w tym tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje mające siedzibę 


za granicą 


13,34 0,00 


Razem 24,03 0,00 


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem walutowym. 







 
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2040 


Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku 


19 


6. INSTRUMENTY POCHODNE 
 


Subfundusz posiada w swoim portfelu kontrakty FX forward, które zostały zawarte w celu 
ograniczenia ryzyka walutowego w stosunku do posiadanych przez Subfundusz zagranicznych 
instrumentów finansowych denominowanych w walutach obcych, poprzez zabezpieczenie kursu 
wymiany walut na złote. 


 
Kontrakty FX forward będące w posiadaniu Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2020 roku: 
 
 
 
 
 
 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie posiadał w portfelu instrumentów pochodnych. 
 


 
7. TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO 


ODKUPU 
 
7.1. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie był stroną 
transakcji przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. 
 
7.2. Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie był stroną 
transakcji przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu. 
 
7.3. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów 


rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 
 


W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zawierał tego typu 
transakcji. 
 
7.4. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie 


przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zawierał tego typu 
transakcji. 


 
 
8. KREDYTY I POŻYCZKI 


 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zaciągał żadnych 
kredytów i pożyczek. 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie udzielał żadnych 
kredytów i pożyczek. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Typ 


zajętej 


pozycji


Rodzaj Instrumentu 


pochodnego
Cel otwarcia pozycji


Wartość 


otwartej 


pozycji


Wartość przyszłych strumieni 


pieniężnych


Terminy przyszłych strumieni 


pieniężnych


Kwota będąca 


podstawą przyszłych 


płatności


Termin zapadalności albo 


wygaśnięcia instrumentu 


pochodnego


Termin wykonania 


instrumentu pochodnego 


Krótka
Kontrakt terminow y na 


w ymianę w alut FWD


Ograniczenie ry zy ka 


w alutow ego portfela lokat 


denominow anego w  


w alutach obcy ch


(34) ty s. PLN


Płatność w y chodząca: 663 ty s. EUR


 


Płatność do otrzy mania: 3 028 ty s. PLN


03.02.2021


03.02.2021


663  ty s. EUR
termin zamknięcia pozycji - 


03.02.2021


termin płatności gotów kow ych - 


03.02.2021
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9. WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE 
 


9.1. Walutowa struktura pozycji bilansu 
 


(w tysiącach złotych) 
31 Grudnia 2020 roku 31 Grudnia 2019 roku 


EUR PLN USD RAZEM EUR PLN USD RAZEM 


I. AKTYWA 3 611 25 698 4 514 33 823 0 1 059 0 1 059 


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 4 573 1 4 575 0 587 0 587 


2. Należności 0 70 0 70 0 1 0 1 


3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 0 0 0 0 


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 3 610 20 825 4 513 28 948 0 471 0 471 


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 100 0 100 0 0 0 0 


6. Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0 


7. Pozostałe aktywa 0 130 0 130 0 0 0 0 


         


II. ZOBOWIĄZANIA 0 809 0 809 0 298 0 298 


         


III. AKTYWA NETTO 3 611 24 889 4 514 33 014 0 761 0 761 


         


 


 


9.2. Dodatnie różnice kursowe 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


27 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Zrealizowane dodatnie różnice kursowe 32 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 32 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 67 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 67 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Razem 99 0 
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9.3. Ujemne różnice kursowe 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


27 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Zrealizowane ujemne różnice kursowe: (26) 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa (26) 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Niezrealizowane ujemne różnice kursowe (117) 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa (117) 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Razem (143) 0 
 


9.4. Średni kurs waluty sprawozdania finansowego wyliczany przez NBP, z dnia sporządzenia 
sprawozdania finansowego 


 


 Kurs w stosunku do zł  
na 31 grudnia 2020 roku 


Kurs w stosunku do zł 
na 31 grudnia 2019 roku 


waluta 


Euro 4,6148 4,2585 EUR 


Dolar USA 3,7584 3,7977 USD 


 
 


10. DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 
 
10.1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 


 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


27 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 92 0 


- Papiery wartościowe udziałowe (4) 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 96 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


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


- Papiery wartościowe udziałowe 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 0 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


Razem 92 0 
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10.2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


27 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 189 3 


- Papiery wartościowe udziałowe 2 157 3 


- Dłużne papiery wartościowe 161 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 871 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


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


- Papiery wartościowe udziałowe 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 0 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


Razem 3 189 3 


 
Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają wartość aktywów netto Subfunduszu. Subfundusz 
nie wypłaca kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupywania jednostek uczestnictwa. 
 
 


11. KOSZTY SUBFUNDUSZU 
 
11.1. Koszty Subfunduszu pokrywane przez Towarzystwo 
 


Zgodnie ze statutem Funduszu Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty: 


1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, 
zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 


2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach 
lokowania Aktywów Subfunduszu; 


3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu; 


4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz 
korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 


5) wynagrodzenie depozytariusza Funduszu; 


6) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu lub Subrejestru 
Uczestników danego Subfunduszu; 


7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszu, w tym opłaty za 
zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa; 


8) koszty ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszu postanowieniami 
Statutu lub przepisami prawa; 


9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych dotyczących Subfunduszu wymaganych 
przepisami prawa; 


10) koszty likwidacji Subfunduszu; 


11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 


 


 


 







 
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2040 


Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku 


23 


Koszty, o których mowa w pkt 5) i 6) powyżej, mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do 
wysokości: 


1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy 
Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż lub równa 10.000.000 zł; 


2) sumy kwoty 50.000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, ponad kwotę 
10.000.000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10.000.000 zł. 


Koszty, o których mowa w pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie 
wyższej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 


W okresie, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż 2.000.000 zł, 
Towarzystwo pokrywa z własnych środków koszty Subfunduszu, o których mowa w pkt 5), 6), 8) i 
9). 


Koszty działalności Subfunduszu, które nie są wskazane powyżej pokrywa Towarzystwo 
z własnych środków. 


W związku z decyzją Zarządu Towarzystwa w okresie sprawozdawczym Towarzystwo pokryło z 
własnych środków wszelkie koszty związane z działalnością Subfunduszu. 


 
11.2. Wynagrodzenie Towarzystwa 
 


Zgodnie ze Statutem Funduszu za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo może pobierać z 
Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie, składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i 
części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem 
osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.  


Wynagrodzenie Stałe wynosi maksymalnie 0,4% w skali roku naliczone od średniej rocznej 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. W okresie sprawozdawczym Towarzystwo nie pobierało 
Wynagrodzenia Stałego.  


Wynagrodzenie Zmienne nie może przewyższać 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
skali roku i może być naliczane na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu 
ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty 
wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów 
Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK. Wynagrodzenie Zmienne 
może być pobierane pod warunkiem: 


1) realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok, 


2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę 
Referencyjną. 


Zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia Wynagrodzenie Zmienne może być pobierane po raz 
pierwszy w roku 2022. W związku z tym w okresie sprawozdawczym nie naliczano Wynagrodzenia 
Zmiennego za zarządzanie Subfunduszem.  


 


12. DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 
 


 
31 grudnia  


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Wartość aktywów netto Subfunduszu w tysiącach złotych 33 014 761 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w złotych 10,95 10,05 
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VII INFORMACJA DODATKOWA 
 


1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu 
finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 


 
Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie zidentyfikowano znaczących zdarzeń 
dotyczących lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym. 


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


a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 
 
Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia, a nie zostały 
uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 
 


3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 
finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i 
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 
 
Nie występują różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w 
porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi 
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 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 błędy podstawowe nie wystąpiły. 


 
5. Informacja o aktualnie stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu 


 
Towarzystwo stosuje procesy, metody i procedury pomiaru oraz zarządzania ryzykiem, a także 
oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu. W odniesieniu do Subfunduszu stosowana jest metoda 
zaangażowania. 


 
6. Inne informacje, niż wskazane powyżej, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę 


sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zdarzenia, inne 
niż ujawnione w sprawozdaniu finansowym, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu. 


 
 


Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera 24 kolejno ponumerowane strony. 
 
 
 
 


Marek Przybylski – Prezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 


Tymoteusz Paleczny – Wiceprezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  


 


Marek Wierzbołowski – Dyrektor Finansowo-Administracyjny 


(Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Subfunduszu) 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 
 
Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 roku. 
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I WPROWADZENIE 
 


1. INFORMACJE OGÓLNE 
 


Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK („Fundusz”) jest specjalistycznym funduszem 
inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 maja 
2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 95 z późniejszymi zmianami) („Ustawa”). 


Wszystkie subfundusze wydzielone w ramach Funduszu są subfunduszami zdefiniowanej daty w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych („Ustawa PPK”) 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) i przeznaczone są do przyjmowania wpłat w ramach pracowniczych planów 
kapitałowych tworzonych zgodnie z przepisami Ustawy PPK. 


Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 5 kwietnia 2019 roku, pod numerem 
RFi 1637. 


 
Wg stanu na dzień bilansowy w skład Funduszu wchodzą następujące subfundusze: 


- Aviva PPK 2025, 


- Aviva PPK 2030, 


- Aviva PPK 2035, 


- Aviva PPK 2040, 


- Aviva PPK 2045, 


- Aviva PPK 2050, 


- Aviva PPK 2055, 


- Aviva PPK 2060. 


 


Subfundusz Aviva PPK 2035 („Subfundusz”) został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako 
Subfundusz wydzielony w ramach Funduszu a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została 
dokonana na dzień 21 listopada 2019 roku. 


Fundusz oraz Subfundusz zostały utworzone na czas nieograniczony. 
 


2. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU 
 


Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat.  


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2035 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 
1973-1977. 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 
uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 
inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 
rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe.  


Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) W okresie do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu;  


2) W okresie do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu;  
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3) W okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 25% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;  


4) W okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;  


5) W okresie od dnia 01.01.2030 roku do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;  


6) W okresie od dnia 01.01.2030 roku do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;  


7) W okresie od dnia 01.01.2035 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu;  


8) W okresie od dnia 01.01.2035 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 
 


3. TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 
 
Organem zarządzającym Funduszem jest Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, 
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011017. Sądem rejestrowym dla 
Towarzystwa jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego.  
 
4. OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY 
 
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 
dnia 31 grudnia 2020 roku. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2020 roku.  


 
5. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI 
 
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
przez Subfundusz oraz Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tj. co najmniej 12 miesięcy po 
dniu 31 grudnia 2020 roku. Zarząd Towarzystwa nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania 
finansowego Subfunduszu oraz połączonego sprawozdania finansowego Funduszu istnienia faktów i 
okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania działalności przez Subfundusz lub 
Fundusz w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli 31 grudnia 2020 roku na skutek 
zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia działalności Subfunduszu 
lub Funduszu. 


 
6. PODMIOT, KTÓRY PRZEPROWADZIŁ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 


Niniejsze sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Badania sprawozdania 
finansowego dokonała firma BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową 
Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355. 


 
7. KATEGORIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 
 
Subfundusz nie zbywa jednostek uczestnictwa różnych kategorii. 
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II ZESTAWIENIE LOKAT 
 
1. TABELA GŁÓWNA 
 


Składniki lokat 31 grudnia 2020 r. 31 grudnia 2019 r. 


(w tysiącach złotych) 
Wartość 
wg ceny 
nabycia 


Wartość według 
wyceny na 


dzień bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Wartość 
wg ceny 
nabycia 


Wartość według 
wyceny na 


dzień bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Akcje 9 341 11 408 35,39 306 310 29,24 


Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 


Prawa do akcji 174 193 0,59 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 10 094 10 283 31,90 187 187 17,64 


Instrumenty pochodne 0 (32) (0,10) 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 


6 927 7 765 24,08 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 


Razem 26 536 29 617 91,86 493 497 46,88 


* Procentowy udział całkowitej wartości lokat w aktywach ogółem bez uwzględnienia ujemnej wyceny instrumentów pochodnych wynosi 91,96%, natomiast 
udział ujemnej wyceny bilansowej instrumentów pochodnych w wartości zobowiązań ogółem został zaprezentowany w tabeli uzupełniającej do tabeli głównej. 
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2. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 
 


2.1. Akcje 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


AKCJE 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


 11 BIT STUDIOS (PL11BTS00015) AR-RR  GPW 196 Polska  83 93 0,29 


 ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) AR-RR  GPW 6 486 Luksemburg  279 549 1,70 


 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE (PLASSEE00014) AR-RR  GPW 2 217 Polska  89 95 0,29 


 ATAL (PLATAL000046) AR-RR  GPW 1 890 Polska  62 61 0,19 


 BENEFIT SYSTEMS (PLBNFTS00018) AR-RR  GPW 287 Polska  221 239 0,74 


 BUDIMEX (PLBUDMX00013) AR-RR  GPW 191 Polska  34 59 0,18 


 CD PROJEKT (PLOPTTC00011) AR-RR  GPW 1 656 Polska  520 455 1,41 


 CELON PHARMA (PLCLNPH00015) AR-RR  GPW 4 993 Polska  190 202 0,63 


 CIECH (PLCIECH00018) AR-RR  GPW 1 368 Polska  48 44 0,14 


 COMARCH (PLCOMAR00012) AR-RR  GPW 705 Polska  157 137 0,43 


 CREEPY JAR (PLCRPJR00019) AR-ASO  New Connect 276 Polska  286 304 0,94 


 DINO POLSKA (PLDINPL00011) AR-RR  GPW 2 673 Polska  513 774 2,40 


 ENTER AIR (PLENTER00017) AR-RR  GPW 724 Polska  28 28 0,09 


 EUROCASH (PLEURCH00011) AR-RR  GPW 5 517 Polska  79 78 0,24 


 GRUPA AZOTY (PLZATRM00012) AR-RR  GPW 2 276 Polska  54 62 0,19 


 GRUPA LOTOS (PLLOTOS00025) AR-RR  GPW 3 462 Polska  210 143 0,44 


 INGBSK (PLBSK0000017) AR-RR  GPW 168 Polska  23 29 0,09 


 KETY (PLKETY000011) AR-RR  GPW 529 Polska  196 260 0,81 


 KGHM (PLKGHM000017) AR-RR  GPW 5 538 Polska  512 1 014 3,15 


 LPP (PLLPP0000011) AR-RR  GPW 73 Polska  426 605 1,88 


 MIRBUD (PLMRBUD00015) AR-RR  GPW 88 048 Polska  221 295 0,92 


 MO-BRUK (PLMOBRK00013) AR-RR  GPW 421 Polska  84 97 0,30 


 NEUCA (PLTRFRM00018) AR-RR  GPW 324 Polska  159 211 0,65 


 OPONEO.PL (PLOPNPL00013) AR-RR  GPW 331 Polska  11 14 0,04 


 ORANGE POLSKA (PLTLKPL00017) AR-RR  GPW 19 289 Polska  136 127 0,39 


 PCF GROUP (PLPCFGR00010) AR-RR  GPW 153 Polska  8 11 0,03 


 PEKAO (PLPEKAO00016) AR-RR  GPW 11 246 Polska  654 687 2,13 


 PGE (PLPGER000010) AR-RR  GPW 39 257 Polska  218 255 0,79 


 PGNIG (PLPGNIG00014) AR-RR  GPW 111 507 Polska  549 618 1,92 


 PKN ORLEN (PLPKN0000018) AR-RR  GPW 3 417 Polska  191 197 0,61 


 PKO BP (PLPKO0000016) AR-RR  GPW 31 254 Polska  826 898 2,79 


 PLAYWAY (PLPLAYW00015) AR-RR  GPW 440 Polska  163 279 0,87 


 PZU (PLPZU0000011) AR-RR  GPW 28 220 Polska  847 913 2,83 


 RAINBOW (PLRNBWT00031) AR-RR  GPW 3 878 Polska  62 92 0,29 


 SANTANDER BANK POLSK A (PLBZ00000044) AR-RR  GPW 1 315 Polska  255 244 0,76 


 SELVITA (PLSLVCR00029) AR-RR  GPW 6 077 Polska  245 300 0,93 


 TAURON (PLTAURN00011) AR-RR  GPW 93 039 Polska  239 253 0,78 


 TEN SQUARE GAMES (PLTSQGM00016) AR-RR  GPW 432 Polska  117 238 0,74 


 TIM (PLTIM0000016) AR-RR  GPW 11 846 Polska  177 218 0,68 


 WIRTUALNA POLSKA HOLDING (PLWRTPL00027) AR-RR  GPW 2 478 Polska  169 230 0,71 


AKCJE razem   494 197  9 341 11 408 35,39 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu   
 


 
   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
 


 
   


 
 
2.2. Prawa do akcji 


 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


PRAWA DO AKCJI 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


 PDA DADELO (PLDADEL00039) AR-RR  GPW 5 072 Polska  96 98 0,30 


 PDA PCF GROUP (PLPCFGR00036) AR-RR  GPW 104 Polska  5 7 0,02 


 PDA PURE BIOLOGICS (PLPRBLG00036) AR-RR  GPW 815 Polska  73 88 0,27 


PRAWA DO AKCJI razem   5 991  174 193 0,59 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu   
 


 
   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
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2.3. Dłużne papiery wartościowe 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości nominalnej oraz ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


Dłużne papiery 
wartościowe 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Emitent 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Termin 
wykupu rrrr-


mm-dd 


Warunki 
oprocentowania 


Wartość 
nominalna 


Liczba 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 
wyceny 
na dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


O terminie wykupu do 1 roku: 


Obligacje 


Bony skarbowe 


Bony pieniężne 


Inne 


O terminie wykupu do 1 roku 
razem: 


            0 0 0 0,00 


O terminie wykupu powyżej 1 roku: 


Obligacje 


OK0722 
(PL0000112165) 


AR-RR GPW Skarb Państwa Polska 2022-07-25 zerokuponowe 1 000,00 50 48 50 0,16 


WZ1129 
(PL0000111928) 


AR-RR GPW Skarb Państwa Polska 2022-11-25 
zmienna stopa 


procentowa 0,25% 
1 000,00 296 286 293 0,91 


OKBG1023 
(PL0000500252) 


NNRA nie dotyczy 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2023-10-28 


zmienna stopa 
procentowa 0,65% 


1 000,00 75 75 75 0,23 


PS0424 
(PL0000111191) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2024-04-25 


stała stopa 
procentowa 2,50% 


1 000,00 40 41 43 0,13 


PS1024 
(PL0000111720) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2024-10-25 


stała stopa 
procentowa 2,25% 


1 000,00 413 420 444 1,38 


WZ0525 
(PL0000111738) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2025-05-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,25% 


1 000,00 530 518 533 1,65 


OKBG0725 
(PL0000500286) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2025-07-03 


stała stopa 
procentowa 1,25% 


1 000,00 991 1 001 1 005 3,12 


WZ0126 
(PL0000108817) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2026-01-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,28% 


1 000,00 700 694 702 2,18 


OKBG0427 
(PL0000500260) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2027-04-27 


stała stopa 
procentowa 1,88% 


1 000,00 1 000 1 003 1 029 3,19 


WZ0528 
(PL0000110383) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2028-05-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,25% 


1 000,00 1 500 1 462 1 497 4,64 


DS1029 
(PL0000111498) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2029-10-25 


stała stopa 
procentowa 2,75% 


1 000,00 200 209 228 0,71 


OKBG0630 
(PL0000500278) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2030-06-05 


stała stopa 
procentowa 2,13% 


1 000,00 3 307 3 335 3 356 10,41 


OKBG0733 
(PL0000500294) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2033-07-21 


stała stopa 
procentowa 2,25% 


1 000,00 1 000 1 002 1 028 3,19 


Razem             10 102 10 094 10 283 31,90 


Bony skarbowe 


Bony pieniężne 


Inne 


O terminie wykupu powyżej 1 
roku razem: 


            10 102 10 094 10 283 31,90 


Dłużne papiery wartościowe 
razem 


            10 102 10 094 10 283 31,90 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany 


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu 


IAR - inny aktywny rynek 


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym 


 


2.4. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą 


 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ 
INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA 


MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Nazwa emitenta 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Liczba 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


AMUNDI MSCI EM ASIAUCITS ETF 
(LU1681044480) 


AR-RR  Paris Stock Exchange AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF Luksemburg  15 056 2 273 2 546 7,90 


iShares Core S&P 500UCITS ETF 
(IE00B5BMR087) 


AR-RR  London Stock Exchange iShares CORE S&P 500 UCITS ETF Irlandia  1 772 2 212 2 509 7,78 


ISHARES S&P500 INFORTECH SECT UCITS ETF 
(IE00B3WJKG14) 


AR-RR  London Stock Exchange 
iShares S&P 500 Information Tech. Sector 


UCITS ETF 
Irlandia  29 301 1 593 1 803 5,59 


VANGUARD FTSE DEVELOEUR EX UK UCITS 
ETF (IE00BKX55S42) 


AR-RR  London Stock Exchange 
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE 


EX UK UCITS ETF 
Irlandia  6 189 849 907 2,81 


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ 
INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA 
MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ razem     


52 318 6 927 7 765 24,08 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system 
obrotu   


 
 


   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
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2.5. Instrumenty pochodne 
 


(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


INSTRUMENTY POCHODNE 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa 
rynku 


Emitent (wystawca) 
Kraj siedziby 


emitenta 
(wystawcy) 


Instrument 
bazowy 


Liczba 
Wartość 


według ceny 
nabycia  


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy  


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


I. Wystandaryzowane 
instrumenty pochodne 


         


II. Niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne 


     1 0 (32) (0,10) 


FORWARD EUR/PLN 03.02.2021 
SHORT (FW2EUR030221) 


NNRA nie dotyczy 
Societe Generale S.A. 


Oddział w Polsce 
Polska 634 000 EURO 1 0 (32) (0,10) 


INSTRUMENTY POCHODNE razem   1 0 (32) (0,10) 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany 


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu 


IAR - inny aktywny rynek 


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym 


*Procentowy udział ujemnej wyceny bilansowej instrumentów pochodnych w zobowiązaniach ogółem wynosi 4,15% 


 
 


3. TABELE DODATKOWE 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


Gwarantowane składniki lokat Rodzaj 
Łączna 
liczba 


Wartość 
według ceny 


nabycia 


Wartość według 
wyceny na dzień 


bilansowy 


Procentowy udział 
w aktywach ogółem 


Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 
Dłużne papiery 


wartościowe 
6 298 6 341 6 418 19,91 


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP  0 0 0 0,00 


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego 


 0 0 0 0,00 


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


 0 0 0 0,00 


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


 0 0 0 0,00 


 
(w tysiącach złotych) 


Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem 


Grupa Kapitałowa OPONEO.PL S.A. 112 0,34 


Grupa PZU SA 1 600 4,96 


 
(w tysiącach złotych) 


Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 
Wartość według wyceny na dzień 


bilansowy 
Procentowy udział w aktywach 


ogółem 


OKBG0630 (PL0000500278) 730 2,26 


OKBG0725 (PL0000500286) 1 005 3,12 


OKBG0733 (PL0000500294) 720 2,23 


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


2 455 7,61 


 
 
 


(w tysiącach złotych  z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach)


Rodzaj Łączna liczba
Wartość według ceny 


nabycia


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 


98 ustawy


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


Getin Holding SA  1 032 0.97


Grupa Kapitałowa Asseco Poland SA   380 0.36


Grupa Kapitałowa Polimex - Mostostal   182 0.17


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


  0 0.00


Papiery wartościowe emitowane przez 


międzynarodowe instytucje finansowe, 


których członkiem jest RP lub przynamniej 


jedno z państw OECD


Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba


Wartość według 


ceny nabycia


 w tys. PLN


Wartość 


według 


wyceny na 


dzień 


bilansowy


Procentowy udział 


w aktywach 


ogółem


  0   0   0 0.00


 Na dzień bilansowy nie znajdowały się w portfelu Subfunduszu papiery wartościowe nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy inne niż 


emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski


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


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD       


(z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje 


finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej 


jedno z państw należących do OECD


Gwarantowane składniki lokat


Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 


terytorialnego
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III    BILANS 
 


( w tysiącach złotych) 
31 grudnia 
2020 roku 


31 grudnia 
2019 roku 


I. Aktywa 32 233 1 060 


 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 388 562 


 2. Należności 74 1 


 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 


 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 29 574 497 


    - dłużne papiery wartościowe 10 208 187 


 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 75 0 


    - dłużne papiery wartościowe 75 0 


 6. Nieruchomości 0 0 


 7. Pozostałe aktywa 122 0 


II. Zobowiązania 772 297 


III. Aktywa netto (I-II) 31 461 763 


IV. Kapitał funduszu 28 136 760 


 1. Kapitał wpłacony 28 549 760 


 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) (413) 0 


V. Dochody zatrzymane 214 0 


 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 118 0 


 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 96 0 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 3 111 3 


VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 31 461 763 


   
Liczba jednostek uczestnictwa (w sztukach) 2 863 048,88 75 874,48 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (w złotych) 10,99 10,05 
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IV RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
 


(w tysiącach złotych) 
1 stycznia - 
31 grudnia 
2020 roku 


21 listopada - 
31 grudnia 
2019 roku 


I. Przychody z lokat 142 0 


1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 74 0 


2. Przychody odsetkowe 68 0 


3. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 


4. Pozostałe 0 0 


II. Koszty funduszu 24 0 


1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 0 0 


2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 


3. Opłaty dla depozytariusza 0 0 


4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 


5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 


6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 


7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 


8. Usługi prawne 0 0 


9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 


10. Koszty odsetkowe 0 0 


11. Ujemne saldo różnic kursowych 23 0 


12. Pozostałe 1 0 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 


IV. Koszty funduszu netto (II-III) 24 0 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) 118 0 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 204 3 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 96 0 


 - z tytułu różnic kursowych 3 0 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 108 3 


 - z tytułu różnic kursowych (50) 0 


VII. Wynik z operacji 3 322 3 


   


Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w złotych) 1,16 0,04 
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V ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
 


(w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w złotych oraz ilości jednostek 
uczestnictwa podanej w sztukach) 


1 stycznia - 
31 grudnia 
2020 roku 


21 listopada - 
31 grudnia 
2019 roku 


I. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO   


 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 763 0 


 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 322 3 


    a) Przychody z lokat netto 118 0 


    b) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 96 0 


    c) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 108 3 


 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 322 3 


 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (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), w tym: 27 376 760 


    a) Powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 27 789 760 


    b) Zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa (413) 0 


 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5) 30 698 763 


 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 31 461 763 


 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 15 313 279 


II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA   


 1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: 2 787 174,4000 75 874,4800 


    a) Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 2 828 123,1400 75 913,5300 


    b) Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa (40 948,7400) (39,0500) 


    c) Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa 2 787 174,4000 75 874,4800 


 2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: 2 863 048,8800 75 874,4800 


    a) Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 2 904 036,6700 75 913,5300 


    b) Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa (40 987,7900) (39,0500) 


    c) Saldo jednostek uczestnictwa 2 863 048,8800 75 874,4800 


III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA   


 1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10,05 10,00* 


 2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 10,99 10,05 


 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 9,35 0,50 


 4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny: 8,31 10,00 


    - data wyceny 2020-03-12 2019-11-21 


 5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny: 10,96 10,05 


    - data wyceny 2020-12-29 2019-12-27 


 6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty 
wyceny: 


10,95 10,05 


    - data wyceny 2020-12-30 2019-12-30 


IV. PROCENTOWY UDZIAŁ KOSZTÓW FUNDUSZU W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO (W SKALI ROKU), W 
TYM: 


0,16 0,00 


 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,00 0,00 


 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 


 3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 


 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 


 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 


 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 


*cena na dzień dokonania pierwszej wyceny aktywów netto Subfunduszu tj. 21  listopada 2019 roku 
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VI NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 


1. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SUBFUNDUSZU 
 


1.1. Przyjęte zasady rachunkowości 
 


1.1.1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 
 


Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2007, Nr 249, poz. 1859) („Rozporządzenie”). 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w polskich złotych. Wszystkie wartości, o ile nie 
wskazano inaczej, podane są w zaokrągleniu do tysięcy złotych, w związku z czym mogą 
wystąpić przypadki matematycznych niezgodności pomiędzy poszczególnymi notami 
niniejszego sprawozdania, wynikające z ww. zaokrągleń. 


 
1.1.2. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu 
 


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


2. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także 
w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty 
przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych 
Subfunduszu. 


3. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy. 


4. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po momencie 
dokonania wyceny określonym w statucie Subfunduszu oraz składniki, dla których we 
wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji uwzględnia się w 
najbliższej wycenie aktywów Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiązań. 


5. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu według ceny 
nabycia. Przyjmuje się, że składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia 
równą zeru.  


6. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki 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. 


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


8. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako 
pierwsze” (HIFO), polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny 
nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w 
wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej. Przy wyliczaniu zysku lub 
straty ze zbycia lokat metody, o której mowa powyżej nie stosuje się do: 


✓ papierów wartościowych nabytych przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, 


✓ zobowiązań z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się 
Subfunduszu do odkupu, 


✓ należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu 
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, 


✓ zobowiązań z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu 
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych. 
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9. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego 
składnika lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika. 


10. W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji uznaje się, iż 
wygaśnięciu podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia 
otrzymano najniższą premię netto. 


11. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych likwiduje się według metody „najdroższe 
likwiduje się jako pierwsze” (HIFO). 


12. Prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji 
wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający tego prawa poboru. 
Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości równej zero, w 
dniu następnym po wygaśnięciu tego prawa. 


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


14. Prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo do otrzymania 
dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. 


15. Podatki z tytułu dochodów od odsetek uzyskanych od papierów wartościowych 
emitowanych za granicą ujmuje się na bieżąco, proporcjonalnie do wysokości 
naliczonych odsetek o ile pobranie podatku od odsetek jest uprawdopodobnione. 


16. Podatki z tytułu pozostałych pożytków uzyskanych od papierów wartościowych 
emitowanych za granicą ujmuje się w dniu ich ustalenia. 


17. Zobowiązania Subfunduszu z tytułu wystawionych opcji ujmuje się w bilansie w pozycji 
zobowiązania z tytułu wystawionych opcji. W dniu wystawienia opcji zobowiązanie z 
tytułu wystawienia opcji ujmuje się w wysokości otrzymanej premii netto. 


18. 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. 


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


20. Przychody z lokat obejmują w szczególności: 


✓ dywidendy i inne udziały w zyskach, 


✓ przychody odsetkowe, 


✓ dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków 
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. 


Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości 
godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych 
przez emitenta. 


Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej. 


21. Koszty operacyjne Funduszu/Subfunduszu obejmują w szczególności: 


✓ wynagrodzenie Aviva Investors Poland TFI SA za zarządzanie 
Funduszem/Subfunduszem, w tym również wynagrodzenie zmienne, uzależnione 
od wyników zarządzania, o ile Statut przewiduje pobieranie takiego 
wynagrodzenia, 


✓ koszty odsetkowe, 


✓ ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków 
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, 
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✓ inne koszty operacyjne takie jak wynagrodzenie depozytariusza, koszty związane 
z prowadzeniem rejestru uczestników Funduszu/Subfunduszu o ile Statut 
Funduszu przewiduje ponoszenie takich kosztów. 


22. Rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczana jest 
w każdym dniu wyceny za każdy dzień roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
ustalonych w poprzednim dniu wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach 
miesięcznych. 


23. Rezerwa na wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania ustalana 
jest w każdym dniu wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy w okresie 
rozliczeniowym. 


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


25. W przypadku innych kosztów operacyjnych o istotnej wartości tworzy się rezerwę na 
przewidywane wydatki. Rezerwa tworzona jest w każdym dniu wyceny na podstawie 
wiarygodnych szacunków, w szczególności w oparciu o stawki okresowe i zgodnie z 
warunkami zawartych umów. 


26. Pozostałe koszty ujmowane są z chwilą ich faktycznego poniesienia. 


27. Dla kategorii kosztowej, dla której Statut określa maksymalną wysokość (limit) kosztów 
obciążających Subfundusz w dniu, w którym przewidywana wartość tego kosztu 
przekracza ten limit w księgach rachunkowych Funduszu ujmuje się należność od 
Towarzystwa z tytułu zwrotu koszów w wysokości nadwyżki tych kosztów ponad 
ustalony limit. 


28. W przypadku inwestycji w składniki lokat, od których dochody na podstawie przepisów 
prawa podlegają opodatkowaniu, tworzona jest rezerwa na podatek dochodowy w 
wysokości proporcjonalnej do naliczonych przychodów z lokat lub niezrealizowanego 
zysku. 


29. Papiery wartościowe będące przedmiotem udzielonej pożyczki są wyłączane z bilansu 
Subfunduszu jako pożyczkodawcy. Jednocześnie w bilansie Subfunduszu zostaje 
rozpoznana należność z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych. 


Środki pieniężne otrzymane w ramach zabezpieczenia transakcji są ujmowane w 
bilansie Subfunduszu w korespondencji ze zobowiązaniem do ich zwrotu. 


30. Wartość aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w dniu wyceny określonym w 
statucie Funduszu. 


 
1.1.3. Zasady wyceny aktywów Subfunduszu 
 


A. Zasady ogólne 


1. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według 
stanów odpowiednio aktywów Subfunduszu i jego zobowiązań oraz odpowiednio 
kursów, cen i wartości z godziny 23.00 w dniu wyceny oraz na dzień sporządzenia 
sprawozdania finansowego Funduszu. 


2. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według 
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem składników, o których 
mowa w pkt. D 1-4 poniżej.  


B. Wybór rynku głównego 


1. W przypadku, gdy składniki lokat Subfunduszu notowane są na więcej niż jednym 
aktywnym rynku lub w więcej niż jednym systemie notowań, Subfundusz w 
porozumieniu z Depozytariuszem, z zachowaniem najwyższej staranności, dokonuje 
dla danego składnika lokat Subfunduszu wyboru rynku głównego lub właściwego 
systemu notowań, który najlepiej spełnia następujące warunki:  


a) wolumen obrotów dla danego składnika lokat Subfunduszu w ciągu miesiąca 
kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym następuje dzień wyceny 
wskazuje, że dany aktywny rynek lub system notowań w sposób stały i rzetelny 
określa wartość rynkową tego składnika lokat Subfunduszu oraz  


b) możliwość dokonania przez Subfundusz transakcji na danym aktywnym rynku. 
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C. Składniki lokat Subfunduszu notowane na aktywnym rynku 


1. Akcje, prawa do akcji, prawa poboru notowane na aktywnym rynku 


Według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym mowa w 
pkt.A1 powyżej kursu dostępnego na aktywnym rynku, przy czym jeżeli dany rynek 
wyznacza kurs zamknięcia lub inną wartość stanowiącą jego odpowiednik wycena 
następuje według tego kursu lub wartości. 


2. Dłużne papiery wartościowe notowane na aktywnym rynku 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA – według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 kursu zamknięcia. 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest Treasury BondSpot 
Poland – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o 
którym mowa w pkt. A1 kursu fixing –, a w przypadku jego braku dla danego 
papieru wartościowego według ostatniej ceny transakcyjnej ogłoszonej przez ten 
rynek. W przypadku braku transakcji w danym dniu wycena odbywa się w 
szczególności na podstawie: 


a) Bloomberg Generic (BGN), a w przypadku jego braku dla danego składnika 
lokat Funduszu/Subfunduszu, 


b) Fit Composite (CBBT), a w przypadku jego braku dla danego składnik lokat 
Funduszu/Subfunduszu, 


c) średniej z  najlepszych ofert kupna i sprzedaży dostępnych (aktywnych) na 
tym rynku w momencie zamknięcia sesji, z zastrzeżeniem, że uwzględnienie 
wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne. 


Jeżeli dokonanie wyceny na podstawie danych, o których mowa w lit. a) – c), nie 
jest możliwe lub gdy w zgodnej ocenie Funduszu i Depozytariusza wycena nie 
odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat, dopuszcza się przyjęcie 
do wyceny średniej z ofert kupna i sprzedaży ogłoszonych przez przynajmniej dwie 
uznane (profesjonalne) instytucje finansowe, pod warunkiem że ogłoszone oferty 
pozwalają wiarygodnie oszacować wartość godziwą składnika lokat. W przypadku 
gdy sposób wyceny opisany w zdaniu poprzednim nie jest możliwy do przyjęcia, 
składnik lokat jest wyceniany zgodnie z zasadami dotyczącymi składników lokat 
nienotowanych na aktywnych rynku. 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest inny aktywny rynek, 
w szczególności dłużne papiery wartościowe notowane na rynkach zagranicznych 
– według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym 
mowa w pkt. A1 kursu, przy czym jeżeli dany rynek wyznacza kurs zamknięcia lub 
inną wartość stanowiącą jego odpowiednik wycena następuje według tego kursu 
lub wartości. W przypadku braku transakcji w danym dniu wycena odbywa się w 
szczególności na podstawie: 


a) Bloomberg Generic (BGN), a w przypadku jego braku dla danego składnika 
lokat Funduszu/Subfunduszu, 


b) Fit Composite (CBBT), a w przypadku jego braku dla danego składnik lokat 
Funduszu/Subfunduszu, 


c) średniej z  najlepszych ofert kupna i sprzedaży dostępnych (aktywnych) na 
tym rynku w momencie zamknięcia sesji, z zastrzeżeniem, że uwzględnienie 
wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne. 


 
Jeżeli dokonanie wyceny na podstawie danych, o których mowa w lit. a) – c), nie 
jest możliwe lub gdy w zgodnej ocenie Funduszu i Depozytariusza wycena nie 
odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat, dopuszcza się przyjęcie 
do wyceny średniej z ofert kupna i sprzedaży ogłoszonych przez przynajmniej dwie 
uznane (profesjonalne) instytucje finansowe, pod warunkiem że ogłoszone oferty 
pozwalają wiarygodnie oszacować wartość godziwą składnika lokat. W przypadku 
gdy sposób wyceny opisany w zdaniu poprzednim nie jest możliwy do przyjęcia, 
składnik lokat jest wyceniany zgodnie z zasadami dotyczącymi składników lokat 
nienotowanych na aktywnych rynku. 


W uzasadnionych przypadkach gdy kurs uznawany za kurs zamknięcia różni się 
istotnie od kursów wyznaczonych na podstawie innych, wiarygodnych danych 
rynkowych, dopuszcza się przyjęcie do wyceny kursu innego niż kurs zamknięcia 
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mimo że w dniu wyceny została zawarta co najmniej jedna transakcja na rynku 
głównym. 


✓ W przypadku, gdy ze względu na zbliżający się termin wykupu dłużnych papierów 
wartościowych nie jest możliwe dokonanie wyceny według zasad określonych 
powyżej papiery te wycenia się metodą odpisu dyskonta lub amortyzacji premii 
powstałych jako różnica pomiędzy ceną wykupu danego papieru wartościowego, 
a ostatnią wartością godziwą, po jakiej Subfundusz wycenił dany papier 
wartościowy według zasad określonych powyżej. 


3. Terminowe instrumenty pochodne - według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 ustalonego na aktywnym rynku kursu 
określającego stan rozliczeń Subfunduszu i instytucji rozliczeniowej. 


4. Pozostałe składniki lokat Subfunduszu – według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 ustalonego na aktywnym rynku kursu, 
przy czym jeżeli dany rynek wyznacza kurs zamknięcia lub inną wartość stanowiącą 
jego odpowiednik wycena następuje według tego kursu lub wartości. 


D. Składniki lokat Subfunduszu nienotowane na aktywnym rynku 


1. Dłużne papiery wartościowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane są w 
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej, przy czym w przypadku przeszacowywania dłużnych papierów 
wartościowych wycenianych według wartości godziwej, do wysokości skorygowanej 
ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień 
przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. W przypadku, gdy data 
zawarcia transakcji nabycia jest różna od daty jej rozliczenia papier wartościowy ujmuje 
się w księgach rachunkowych w cenie nabycia, a skorygowaną cenę nabycia wylicza 
się od dnia rozliczenia transakcji nabycia. 


2. Depozyty wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


3. 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. 


4. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu 
do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą 
korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej. 


5. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne wycenia się w oparciu o modele wyceny 
powszechnie stosowane dla danego typu instrumentów, a w szczególności w 
przypadku kontraktów terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, stóp 
procentowych - wg modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 


6. Dłużne papiery wartościowe zawierające wbudowane instrumenty pochodne wycenia 
się według wartości godziwej oszacowanej przez wyspecjalizowaną, niezależną 
jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi lub jeżeli Subfundusz nie korzysta z usług 
takiej jednostki w następujący sposób: 


✓ w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściśle powiązane z 
wycenianym papierem dłużnym to wartość całego instrumentu finansowego 
będzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu 
finansowego modelu wyceny uwzględniając w swojej konstrukcji modele wyceny 
poszczególnych wbudowanych instrumentów pochodnych,  


✓ w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane z 
wycenianym papierem dłużnym, wówczas wartość wycenianego instrumentu 
finansowego będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego 
(bez wbudowanych instrumentów pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu 
efektywnej stopy procentowej oraz wartości wbudowanych instrumentów 
pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele właściwe dla poszczególnych 
instrumentów pochodnych. Jeżeli jednak wartość godziwa wydzielonego 
instrumentu pochodnego nie może być wiarygodnie określona to taki instrument 
wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny zalicza się odpowiednio 
do przychodów odsetkowych lub kosztów odsetkowych. 
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7. Jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa nienotowane na aktywnym rynku 
wycenia się według ostatniej ogłoszonej przez dany fundusz lub właściwą instytucję 
wartości aktywów netto funduszu na jednostkę lub tytuł uczestnictwa skorygowaną o 
ewentualne, znane Subfunduszowi zmiany wartości godziwej, jakie wystąpiły od 
momentu ogłoszenia do dnia wyceny. 


8. Prawa poboru nienotowane na aktywnym rynku wycenia się według: 


✓ wartości teoretycznej praw poboru jako różnicy między ceną akcji z ostatniego 
notowania z prawem poboru, a ceną odniesienia na pierwszym notowaniu akcji 
po ustaleniu prawa poboru lub 


✓ wartości bieżącej prawa poboru uwzględniającej różnicę między bieżącym 
kursem rynkowym akcji spółki a ceną akcji nowej emisji oraz liczbę praw poboru 
potrzebnych do objęcia jednej akcji nowej emisji, 


w zależności od tego, która z powyższych wartości jest niższa. 


9. Jeżeli akcje nienotowane na aktywnym rynku są tożsame w prawach do akcji 
notowanych na aktywnym rynku, wycenia się je według cen tych papierów 
wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. C1. W przeciwnym wypadku 
akcje wycenia się w oparciu o ostatnią z cen, po jakiej nabywano akcje na rynku 
pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość godziwą prawa 
poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa, a w przypadku, gdy 
zostały określone różne ceny dla nabywców – w oparciu o średnią cenę nabycia, 
ważoną liczbą nabytych akcji, o ile cena ta została podana do publicznej wiadomości, z 
uwzględnieniem zmian wartości tych akcji, spowodowanych zdarzeniami mającymi 
wpływ na ich wartość godziwą. 


10. Jeżeli prawa do akcji nienotowane na aktywnym rynku są tożsame w prawach do akcji 
notowanych na aktywnym rynku, wycenia się je według cen tych papierów 
wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. C1. W przeciwnym wypadku 
prawa do akcji wycenia się w oparciu o ostatnią z cen po jakiej nabywano je na rynku 
pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość godziwą prawa 
poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa. 


11. Pozostałe składniki lokat Subfunduszu nienotowane na aktywnym rynku wyceniane są 
na podstawie zasad określonych przez Subfundusz, zaakceptowanych przez 
Depozytariusza, według wiarygodnie ustalonej wartości godziwej na podstawie 
oszacowania wartości składnika lokat Subfunduszu za pomocą powszechnie uznanych 
metod estymacji. 


E. Wycena aktywów i zobowiązań Subfunduszu denominowanych w walutach obcych 


1. Aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w 
walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie są notowane 
na aktywnym rynku – w walucie, w której są denominowane. 


 
2. Aktywa i zobowiązania, o których mowa w pkt. 1 wykazuje się w złotych polskich po 


przeliczeniu według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym 
mowa w pkt. A1, średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank 
Polski. 


F. Wycena należności z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych 


1. Należności z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych są wyceniane 
zgodnie z zasadami przyjętymi do wyceny pożyczonych papierów wartościowych. 


 
1.2. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 


 
W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zmiany stosowanych przez Subfundusz zasad 
rachunkowości. 
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2. NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Z tytułu zbytych lokat 0 0 


Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 


Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 0 0 


Z tytułu dywidend 0 0 


Z tytułu odsetek 74 1 


Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 


Pozostałe należności 0 0 


Razem 74 1 


 
3. ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Z tytułu nabytych aktywów 288 3 


Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się subfunduszu do odkupu 0 0 


Z tytułu instrumentów pochodnych 32 0 


Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa 441 294 


Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 10 0 


Z tytułu wypłaty dochodów subfunduszu 0 0 


Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 


Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 


Z tytułu rezerw 0 0 


Pozostałe zobowiązania 1 0 


Razem 772 297 


 
4. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 
 


 (w tysiącach złotych) Waluta 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. PLN 2 384 562 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 2 0 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 2 0 


Razem  2 388 562 


 


Średni w okresie sprawozdawczym stan środków 


pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących 


zobowiązań Subfunduszu 


 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


 EUR 1 0 


 PLN 1 005 131 


 USD 1 0 


Razem  1 007 131 
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5. RYZYKA 
 


5.1. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej 
 


5.1.1. Aktywa i zobowiązania Subfunduszu obciążone ryzykiem wartości godziwej 
wynikającym ze stopy procentowej 


 
Na ryzyko zmiany wartości godziwej związane z wahaniami stopy procentowej narażone są przede 
wszystkim dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego o stałym 
oprocentowaniu i zerokuponowe. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 7 183 tysięcy 
złotych, co stanowiło 22,29% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 157 tysięcy 
złotych, co stanowiło 14,81% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej. 
 


5.1.2. Aktywa i zobowiązania Subfunduszu obciążone ryzykiem przepływów środków 
pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 


 
Na ryzyko przepływów środków pieniężnych związane z wahaniami stopy procentowej narażone 
są dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej.  
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 3 100 tysięcy 
złotych, co stanowiło 9,61% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 30 tysięcy 
złotych, co stanowiło 2,83% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem przepływów pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej. 
 
5.2. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym 
 


5.2.1. Maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym 
 
Subfundusz, jako subfundusz zdefiniowanej daty, lokuje Aktywa Subfunduszu w część udziałową 
oraz część dłużną. Na dzień bilansowy udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu powinien wynosić od 40% do 70%, a części dłużnej od 30% do 60%. Wraz ze 
zbliżaniem się Subfunduszu do zdefiniowanej daty udział części udziałowej będzie stopniowo 
spadał do poziomu maksymalnie 15%, a części dłużnej rósł do poziomu minimum 85% Aktywów 
Subfunduszu zgodnie z harmonogramem wskazanym w statucie i ustawie o pracowniczych 
planach kapitałowych. 
 
W ramach części dłużnej Aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w obligacje, instrumenty rynku 
pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe, które obciążone są ryzykiem kredytowym. 
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Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku struktura aktywów Subfunduszu 
przedstawia się następująco: 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Akcje oraz wynikające z nich prawa 11 601 310 


Dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego 


emitowane przez Skarb Państwa (z odsetkami) 


3 795 188 


Dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego 


pozostałych emitentów (z odsetkami) 


6 562 0 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 


inwestowania mające siedzibę za granicą 


7 765 0 


Przedpłaty na zakup papierów wartościowych 122 0 


Środki pieniężne na rachunkach bankowych w bankach krajowych 2 388 562 


Razem aktywa Subfunduszu 32 233 1 060 


 
5.2.2. Wskazanie przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych 


kategoriach lokat 
 
Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu wyłącznie w papiery 
wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, 
poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu 
terytorialnego, rządy państw należących do OECD oraz następujące międzynarodowe instytucje 
finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju. W takim przypadku Subfundusz jest obowiązany dokonywać lokat w papiery 
wartościowe co najmniej 6 różnych emisji jednego emitenta z tym, że wartość lokat w papiery 
wartościowe jednej emisji nie może przekroczyć 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku udział lokat w dłużne papiery 
wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez wyżej wymienionych emitentów wraz 
z odsetkami należnymi wynosił odpowiednio 31,90% i 17,74% aktywów Subfunduszu. 


 
5.3. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem 


przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat 
 
Aktywa Subfunduszu lokowane są w głównie w krajowe papiery wartościowe i inne instrumenty 
finansowe przewidziane w statucie Funduszu. Statut dopuszcza dokonywanie lokat w aktywa 
denominowane w walucie innej niż złoty, przy czym wartość takich lokat nie może przekroczyć 30% 
wartości Aktywów Subfunduszu. Przy dokonywaniu lokat denominowanych w walutach obcych 
istnieje ryzyko walutowe związane ze zmiennością kursów walut i w związku z tym potencjalną 
utratą wartości składników lokat Subfunduszu wyrażoną w złotych.  


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku procentowy udział składników 
aktywów denominowanych w poszczególnych walutach obcych w aktywach Subfunduszu 
przedstawiał się następująco: 
 


Składniki aktywów denominowane w walutach obcych 


31 grudnia 


2020 roku 


(%) 


31 grudnia 


2019 roku 


(%) 


Euro (EUR) 10,72 0,00 


- w tym tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje mające siedzibę 


za granicą 


10,71 0,00 


Dolar USA (USD) 13,38 0,00 


- w tym tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje mające siedzibę 


za granicą 


13,38 0,00 


Razem 24,10 0,00 


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem walutowym. 
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6. INSTRUMENTY POCHODNE 
 


Subfundusz posiada w swoim portfelu kontrakty FX forward, które zostały zawarte w celu 
ograniczenia ryzyka walutowego w stosunku do posiadanych przez Subfundusz zagranicznych 
instrumentów finansowych denominowanych w walutach obcych, poprzez zabezpieczenie kursu 
wymiany walut na złote. 


 
Kontrakty FX forward będące w posiadaniu Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2020 roku: 
 
 
 
 
 
 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie posiadał w portfelu instrumentów pochodnych. 
 
 


7. TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO 
ODKUPU 
 
7.1. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie był stroną 
transakcji przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. 
 
7.2. Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie był stroną 
transakcji przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu. 
 
7.3. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów 


rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 
 


W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zawierał tego typu 
transakcji. 
 
7.4. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie 


przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zawierał tego typu 
transakcji. 


 
 
8. KREDYTY I POŻYCZKI 


 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zaciągał żadnych 
kredytów i pożyczek. 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie udzielał żadnych 
kredytów i pożyczek. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Typ 


zajętej 


pozycji


Rodzaj Instrumentu 


pochodnego
Cel otwarcia pozycji


Wartość 


otwartej 


pozycji


Wartość przyszłych strumieni 


pieniężnych


Terminy przyszłych strumieni 


pieniężnych


Kwota będąca 


podstawą przyszłych 


płatności


Termin zapadalności albo 


wygaśnięcia instrumentu 


pochodnego


Termin wykonania 


instrumentu pochodnego 


Krótka
Kontrakt terminow y na 


w ymianę w alut FWD


Ograniczenie ry zy ka 


w alutow ego portfela lokat 


denominow anego w  


w alutach obcy ch


(32) ty s. PLN


Płatność w y chodząca: 634 ty s. EUR


 


Płatność do otrzy mania: 2 895 ty s. PLN


03.02.2021


03.02.2021


634  ty s. EUR
termin zamknięcia pozycji - 


03.02.2021


termin płatności gotów kow ych - 


03.02.2021
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9. WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE 
 


9.1. Walutowa struktura pozycji bilansu 
 


(w tysiącach złotych) 
31 Grudnia 2020 roku 31 Grudnia 2019 roku 


EUR PLN USD RAZEM EUR PLN USD RAZEM 


I. AKTYWA 3 455 24 464 4 314 32 233 0 1 060 0 1 060 


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 2 384 2 2 388 0 562 0 562 


2. Należności 0 74 0 74 0 1 0 1 


3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 0 0 0 0 


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 3 453 21 809 4 312 29 574 0 497 0 497 


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 75 0 75 0 0 0 0 


6. Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0 


7. Pozostałe aktywa 0 122 0 122 0 0 0 0 


         


II. ZOBOWIĄZANIA 0 772 0 772 0 297 0 297 


         


III. AKTYWA NETTO 3 455 23 692 4 314 31 461 0 763 0 763 


         


 


 


9.2. Dodatnie różnice kursowe 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


21 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Zrealizowane dodatnie różnice kursowe 31 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 31 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 65 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 65 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Razem 96 0 
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9.3. Ujemne różnice kursowe 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


21 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Zrealizowane ujemne różnice kursowe: (28) 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa (28) 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Niezrealizowane ujemne różnice kursowe (115) 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa (115) 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Razem (143) 0 
 


 


9.4. Średni kurs waluty sprawozdania finansowego wyliczany przez NBP, z dnia sporządzenia 
sprawozdania finansowego 


 


 Kurs w stosunku do zł  
na 31 grudnia 2020 roku 


Kurs w stosunku do zł 
na 31 grudnia 2019 roku 


waluta 


Euro 4,6148 4,2585 EUR 


Dolar USA 3,7584 3,7977 USD 


 
 


10. DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 
 
10.1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 


 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


21 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 96 0 


- Papiery wartościowe udziałowe 1 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 95 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


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


- Papiery wartościowe udziałowe 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 0 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


Razem 96 0 
 







 
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2035 


Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku 


 


22 


10.2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


21 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 108 3 


- Papiery wartościowe udziałowe 2 082 3 


- Dłużne papiery wartościowe 188 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 838 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


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


- Papiery wartościowe udziałowe 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 0 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


Razem 3 108 3 


 
Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają wartość aktywów netto Subfunduszu. Subfundusz 
nie wypłaca kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupywania jednostek uczestnictwa. 
 
 


11. KOSZTY SUBFUNDUSZU 
 
11.1. Koszty Subfunduszu pokrywane przez Towarzystwo 
 


Zgodnie ze statutem Funduszu Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty: 


1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, 
zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 


2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach 
lokowania Aktywów Subfunduszu; 


3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu; 


4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz 
korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 


5) wynagrodzenie depozytariusza Funduszu; 


6) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu lub Subrejestru 
Uczestników danego Subfunduszu; 


7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszu, w tym opłaty za 
zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa; 


8) koszty ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszu postanowieniami 
Statutu lub przepisami prawa; 


9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych dotyczących Subfunduszu wymaganych 
przepisami prawa; 


10) koszty likwidacji Subfunduszu; 


11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 
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Koszty, o których mowa w pkt 5) i 6) powyżej, mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do 
wysokości: 


1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy 
Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż lub równa 10.000.000 zł; 


2) sumy kwoty 50.000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, ponad kwotę 
10.000.000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10.000.000 zł. 


Koszty, o których mowa w pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie 
wyższej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 


W okresie, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż 2.000.000 zł, 
Towarzystwo pokrywa z własnych środków koszty Subfunduszu, o których mowa w pkt 5), 6), 8) i 
9). 


Koszty działalności Subfunduszu, które nie są wskazane powyżej pokrywa Towarzystwo 
z własnych środków. 


W związku z decyzją Zarządu Towarzystwa w okresie sprawozdawczym Towarzystwo pokryło z 
własnych środków wszelkie koszty związane z działalnością Subfunduszu. 


 


11.2. Wynagrodzenie Towarzystwa 
 


Zgodnie ze Statutem Funduszu za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo może pobierać z 
Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie, składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i 
części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem 
osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.  


Wynagrodzenie Stałe wynosi maksymalnie 0,4% w skali roku naliczone od średniej rocznej 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. W okresie sprawozdawczym Towarzystwo nie pobierało 
Wynagrodzenia Stałego.  


Wynagrodzenie Zmienne nie może przewyższać 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
skali roku i może być naliczane na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu 
ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty 
wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów 
Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK. Wynagrodzenie Zmienne 
może być pobierane pod warunkiem: 


1) realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok, 


2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę 
Referencyjną. 


Zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia Wynagrodzenie Zmienne może być pobierane po raz 
pierwszy w roku 2022. W związku z tym w okresie sprawozdawczym nie naliczano Wynagrodzenia 
Zmiennego za zarządzanie Subfunduszem.  


 


12. DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 
 


 
31 grudnia  


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Wartość aktywów netto Subfunduszu w tysiącach złotych 31 461 763 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w złotych 10,99 10,05 
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VII INFORMACJA DODATKOWA 
 


1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu 
finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 


 
Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie zidentyfikowano znaczących zdarzeń 
dotyczących lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym. 


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


a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 
 
Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia, a nie zostały 
uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 
 


3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 
finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i 
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 
 


Nie występują różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w 
porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi 
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 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 błędy podstawowe nie wystąpiły. 


 
5. Informacja o aktualnie stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu 


 
Towarzystwo stosuje procesy, metody i procedury pomiaru oraz zarządzania ryzykiem, a także 
oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu. W odniesieniu do Subfunduszu stosowana jest metoda 
zaangażowania. 


 
6. Inne informacje, niż wskazane powyżej, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę 


sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zdarzenia, inne 
niż ujawnione w sprawozdaniu finansowym, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu. 


 
 


Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera 24 kolejno ponumerowane strony. 
 
 
 
 


Marek Przybylski – Prezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 


Tymoteusz Paleczny – Wiceprezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  


 


Marek Wierzbołowski – Dyrektor Finansowo-Administracyjny 


(Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Subfunduszu) 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 


 
 
Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 roku. 
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 


dla Walnego Zgromadzenia Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 


 
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 


Opinia 


Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego subfunduszu Aviva PPK 
2055 („Subfundusz”), będącego wydzielonym subfunduszem w ramach Aviva Specjalistycznego 
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK („Fundusz”), które zawiera zestawienie lokat oraz bilans 
sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian  
w aktywach netto sporządzone za rok zakończony w tym dniu oraz noty objaśniające i informację 
dodatkową („sprawozdanie finansowe”).  


Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe: 


• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Subfunduszu na dzień  
31 grudnia 2020 r. oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie  
z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa 
o rachunkowości” - Dz. U. z 2021 r., poz. 217) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 


• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa oraz statutem 
Funduszu; 


• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 
z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości. 


Podstawa opinii  


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej 


jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do 


ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym 


(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z 


tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego 


rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.  


Jesteśmy niezależni od Funduszu i Subfunduszu zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki 


zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady 


Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą 


Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie  


do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie  


z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz 


firma audytorska pozostali niezależni od Funduszu i Subfunduszu zgodnie z wymogami niezależności 


określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.  


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


podstawę dla naszej opinii. 
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Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa za sprawozdanie finansowe 


Zarząd Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), 


towarzystwa zarządzającego Funduszem i reprezentującego Fundusz jest odpowiedzialny za 


sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego 


Subfunduszu, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku  


z operacji Subfunduszu zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) 


rachunkowości oraz z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę 


wewnętrzną, którą Zarząd Towarzystwa uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania 


finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 


Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 


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


z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy 


rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać likwidacji 


Subfunduszu, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla 


likwidacji lub zaniechania działalności. 


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


sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie 


Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej. 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 


Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera 


istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania 


zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, 


że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 


Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można 


racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze 


użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.  


Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do stopy zwrotu Subfunduszu ani efektywności lub 


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


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


a także: 


- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 


spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 


odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające  


i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego 


zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ 


oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub 


obejścia kontroli wewnętrznej; 


- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania 


procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia 


opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Towarzystwa; 


- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność 


szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 


- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 


kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 


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


poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Subfunduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli 


dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi 
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w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu 


finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze 


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


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


zaprzestanie kontynuacji działalności; 


- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym 


ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje  


i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 


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


przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących 


słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 


Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych 


Zarząd Towarzystwa odpowiada za zapewnienie zgodności działania Subfunduszu z regulacjami 


ostrożnościowymi. 


Naszym obowiązkiem jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania, czy Subfundusz przestrzegał 


obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach. 


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


przez Subfundusz obowiązujących regulacji ostrożnościowych, a zatem nie wyrażamy opinii na ten 


temat. 


W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Subfunduszu informujemy, że  


w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku nie zidentyfikowaliśmy przypadków 


naruszenia obowiązujących regulacji ostrożnościowych w zakresie, w jakim mogłoby to mieć istotny 


wpływ na sprawozdanie finansowe Subfunduszu. 


Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 


sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Rafał Sosnowski. 


 


BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie 


Wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3355 


w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe  


 


 


 


Rafał Sosnowski 


Kluczowy Biegły Rewident 


Nr w rejestrze 13520 


Warszawa, 12 kwietnia 2021 roku. 
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I WPROWADZENIE 
 


1. INFORMACJE OGÓLNE 
 


Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK („Fundusz”) jest specjalistycznym funduszem 
inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 maja 
2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 95 z późniejszymi zmianami) („Ustawa”). 


Wszystkie subfundusze wydzielone w ramach Funduszu są subfunduszami zdefiniowanej daty w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych („Ustawa PPK”) 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) i przeznaczone są do przyjmowania wpłat w ramach pracowniczych planów 
kapitałowych tworzonych zgodnie z przepisami Ustawy PPK. 


Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 5 kwietnia 2019 roku, pod numerem 
RFi 1637. 


 
Wg stanu na dzień bilansowy w skład Funduszu wchodzą następujące subfundusze: 


- Aviva PPK 2025, 


- Aviva PPK 2030, 


- Aviva PPK 2035, 


- Aviva PPK 2040, 


- Aviva PPK 2045, 


- Aviva PPK 2050, 


- Aviva PPK 2055, 


- Aviva PPK 2060. 


 


Subfundusz Aviva PPK 2030 („Subfundusz”) został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako 
Subfundusz wydzielony w ramach Funduszu a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została 
dokonana na dzień 27 listopada 2019 roku. 


Fundusz oraz Subfundusz zostały utworzone na czas nieograniczony. 
 


2. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU 
 


Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat.  


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2030 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 
1968-1972. 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 
uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 
inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 
rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe.  


Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) W okresie do dnia 31.12.2019 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu;  


2) W okresie do dnia 31.12.2019 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu;  
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3) W okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 25% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;  


4) W okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;  


5) W okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;  


6) W okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;  


7) W okresie od dnia 01.01.2030 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu;  


8) W okresie od dnia 01.01.2030 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 


 
3. TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 
 
Organem zarządzającym Funduszem jest Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, 
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011017. Sądem rejestrowym dla 
Towarzystwa jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego.  
 
4. OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY 
 
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 
dnia 31 grudnia 2020 roku. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2020 roku.  


 
5. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI 
 
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
przez Subfundusz oraz Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tj. co najmniej 12 miesięcy po 
dniu 31 grudnia 2020 roku. Zarząd Towarzystwa nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania 
finansowego Subfunduszu oraz połączonego sprawozdania finansowego Funduszu istnienia faktów i 
okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania działalności przez Subfundusz lub 
Fundusz w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli 31 grudnia 2020 roku na skutek 
zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia działalności Subfunduszu 
lub Funduszu. 


 
6. PODMIOT, KTÓRY PRZEPROWADZIŁ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 


Niniejsze sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Badania sprawozdania 
finansowego dokonała firma BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową 
Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355. 


 
7. KATEGORIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 
 
Subfundusz nie zbywa jednostek uczestnictwa różnych kategorii. 
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II ZESTAWIENIE LOKAT 
 
1. TABELA GŁÓWNA 
 


Składniki lokat 31 grudnia 2020 r. 31 grudnia 2019 r. 


(w tysiącach złotych) 
Wartość 
wg ceny 
nabycia 


Wartość według 
wyceny na 


dzień bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Wartość 
wg ceny 
nabycia 


Wartość według 
wyceny na 


dzień bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Akcje 4 307 5 203 24,88 127 129 16,87 


Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 


Prawa do akcji 79 88 0,42 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 9 897 10 080 48,26 131 131 17,12 


Instrumenty pochodne 0 (50) (0,24) 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 


4 088 4 550 21,80 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 


Razem 18 371 19 871 95,12 258 260 33,99 


* Procentowy udział całkowitej wartości lokat w aktywach ogółem bez uwzględnienia ujemnej wyceny instrumentów pochodnych wynosi 95,36%, natomiast 
udział ujemnej wyceny bilansowej instrumentów pochodnych w wartości zobowiązań ogółem został zaprezentowany w tabeli uzupełniającej do tabeli głównej. 
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2. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 
 


2.1. Akcje 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


AKCJE 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


 11 BIT STUDIOS (PL11BTS00015) AR-RR  GPW 81 Polska  34 38 0,18 


 ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) AR-RR  GPW 3 120 Luksemburg  134 264 1,26 


 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE (PLASSEE00014) AR-RR  GPW 948 Polska  37 41 0,20 


 ATAL (PLATAL000046) AR-RR  GPW 865 Polska  28 28 0,13 


 BENEFIT SYSTEMS (PLBNFTS00018) AR-RR  GPW 132 Polska  102 110 0,53 


 BUDIMEX (PLBUDMX00013) AR-RR  GPW 90 Polska  16 28 0,13 


 CD PROJEKT (PLOPTTC00011) AR-RR  GPW 832 Polska  260 229 1,10 


 CELON PHARMA (PLCLNPH00015) AR-RR  GPW 2 295 Polska  87 93 0,45 


 CIECH (PLCIECH00018) AR-RR  GPW 653 Polska  23 21 0,10 


 COMARCH (PLCOMAR00012) AR-RR  GPW 324 Polska  72 63 0,30 


 CREEPY JAR (PLCRPJR00019) AR-ASO  New Connect 128 Polska  133 141 0,68 


 DINO POLSKA (PLDINPL00011) AR-RR  GPW 1 228 Polska  240 355 1,70 


 ENTER AIR (PLENTER00017) AR-RR  GPW 373 Polska  14 15 0,07 


 EUROCASH (PLEURCH00011) AR-RR  GPW 2 539 Polska  36 36 0,17 


 GRUPA AZOTY (PLZATRM00012) AR-RR  GPW 1 036 Polska  24 28 0,13 


 GRUPA LOTOS (PLLOTOS00025) AR-RR  GPW 1 552 Polska  96 64 0,31 


 INGBSK (PLBSK0000017) AR-RR  GPW 75 Polska  10 13 0,06 


 KETY (PLKETY000011) AR-RR  GPW 198 Polska  73 97 0,46 


 KGHM (PLKGHM000017) AR-RR  GPW 2 538 Polska  233 464 2,22 


 LPP (PLLPP0000011) AR-RR  GPW 32 Polska  185 265 1,27 


 MIRBUD (PLMRBUD00015) AR-RR  GPW 37 366 Polska  94 125 0,60 


 MO-BRUK (PLMOBRK00013) AR-RR  GPW 193 Polska  39 44 0,21 


 NEUCA (PLTRFRM00018) AR-RR  GPW 149 Polska  73 97 0,46 


 OPONEO.PL (PLOPNPL00013) AR-RR  GPW 152 Polska  5 6 0,03 


 ORANGE POLSKA (PLTLKPL00017) AR-RR  GPW 9 001 Polska  64 59 0,28 


 PCF GROUP (PLPCFGR00010) AR-RR  GPW 68 Polska  3 5 0,02 


 PEKAO (PLPEKAO00016) AR-RR  GPW 5 107 Polska  299 312 1,49 


 PGE (PLPGER000010) AR-RR  GPW 15 763 Polska  115 103 0,49 


 PGNIG (PLPGNIG00014) AR-RR  GPW 60 029 Polska  297 333 1,59 


 PKN ORLEN (PLPKN0000018) AR-RR  GPW 1 634 Polska  91 94 0,45 


 PKO BP (PLPKO0000016) AR-RR  GPW 14 118 Polska  377 406 1,94 


 PLAYWAY (PLPLAYW00015) AR-RR  GPW 189 Polska  69 120 0,57 


 PZU (PLPZU0000011) AR-RR  GPW 11 979 Polska  365 388 1,86 


 RAINBOW (PLRNBWT00031) AR-RR  GPW 1 754 Polska  28 41 0,20 


 SANTANDER BANK POLSK A (PLBZ00000044) AR-RR  GPW 624 Polska  120 116 0,56 


 SELVITA (PLSLVCR00029) AR-RR  GPW 2 761 Polska  112 136 0,65 


 TAURON (PLTAURN00011) AR-RR  GPW 42 743 Polska  110 116 0,56 


 TEN SQUARE GAMES (PLTSQGM00016) AR-RR  GPW 186 Polska  50 103 0,49 


 TIM (PLTIM0000016) AR-RR  GPW 5 377 Polska  80 99 0,47 


 WIRTUALNA POLSKA HOLDING (PLWRTPL00027) AR-RR  GPW 1 154 Polska  79 107 0,51 


AKCJE razem   229 386  4 307 5 203 24,88 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu   
 


 
   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
 


 
   


 
 
2.2. Prawa do akcji 


 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


PRAWA DO AKCJI 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


 PDA DADELO (PLDADEL00039) AR-RR  GPW 2 328 Polska  44 45 0,22 


 PDA PCF GROUP (PLPCFGR00036) AR-RR  GPW 46 Polska  2 3 0,01 


 PDA PURE BIOLOGICS (PLPRBLG00036) AR-RR  GPW 367 Polska  33 40 0,19 


PRAWA DO AKCJI razem   2 741  79 88 0,42 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu   
 


 
   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
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2.3. Dłużne papiery wartościowe 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości nominalnej oraz ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


Dłużne papiery 
wartościowe 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Emitent 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Termin 
wykupu rrrr-


mm-dd 


Warunki 
oprocentowania 


Wartość 
nominalna 


Liczba 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 
wyceny 
na dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


O terminie wykupu do 1 roku: 


Obligacje 


Bony skarbowe 


Bony pieniężne 


Inne 


O terminie wykupu do 1 roku 
razem: 


            0 0 0 0,00 


O terminie wykupu powyżej 1 roku: 


Obligacje 


OK0722 
(PL0000112165) 


AR-RR GPW Skarb Państwa Polska 2022-07-25 zerokuponowe 1 000,00 50 48 50 0,24 


WZ1129 
(PL0000111928) 


AR-RR GPW Skarb Państwa Polska 2022-11-25 
zmienna stopa 


procentowa 0,25% 
1 000,00 296 286 293 1,40 


OKBG1023 
(PL0000500252) 


NNRA nie dotyczy 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2023-10-28 


zmienna stopa 
procentowa 0,65% 


1 000,00 50 50 50 0,24 


PS0424 
(PL0000111191) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2024-04-25 


stała stopa 
procentowa 2,50% 


1 000,00 50 51 54 0,26 


PS1024 
(PL0000111720) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2024-10-25 


stała stopa 
procentowa 2,25% 


1 000,00 373 379 401 1,92 


WZ0525 
(PL0000111738) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2025-05-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,25% 


1 000,00 825 806 829 3,97 


OKBG0725 
(PL0000500286) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2025-07-03 


stała stopa 
procentowa 1,25% 


1 000,00 639 644 648 3,10 


WZ0126 
(PL0000108817) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2026-01-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,28% 


1 000,00 600 595 602 2,88 


OKBG0427 
(PL0000500260) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2027-04-27 


stała stopa 
procentowa 1,88% 


1 000,00 600 602 617 2,95 


WZ0528 
(PL0000110383) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2028-05-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,25% 


1 000,00 1 800 1 767 1 796 8,60 


DS1029 
(PL0000111498) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2029-10-25 


stała stopa 
procentowa 2,75% 


1 000,00 180 188 205 0,98 


OKBG0630 
(PL0000500278) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2030-06-05 


stała stopa 
procentowa 2,13% 


1 000,00 3 354 3 379 3 404 16,30 


OKBG0733 
(PL0000500294) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2033-07-21 


stała stopa 
procentowa 2,25% 


1 000,00 1 100 1 102 1 131 5,42 


Razem             9 917 9 897 10 080 48,26 


Bony skarbowe 


Bony pieniężne 


Inne 


O terminie wykupu powyżej 1 
roku razem: 


            9 917 9 897 10 080 48,26 


Dłużne papiery wartościowe 
razem 


            9 917 9 897 10 080 48,26 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany 


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu 


IAR - inny aktywny rynek 


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym 


 
2.4. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 


granicą 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ 
INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA 


MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ 
Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta 


Kraj 
siedziby 
emitenta 


Liczba 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość według 
wyceny na dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


AMUNDI MSCI EM ASIAUCITS ETF 
(LU1681044480) 


AR-RR  Paris Stock Exchange AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF Luksemburg  7 039 1 063 1 190 5,70 


ISHARES CORE EURCORP BOND UCITS ETF 
(IE00BF11F565) 


AR-RR  London Stock Exchange 
iShares CORE EUR CORP BOND  


UCITS ETF 
Irlandia  37 500 863 936 4,48 


iShares Core S&P 500UCITS ETF 
(IE00B5BMR087) 


AR-RR  London Stock Exchange iShares CORE S&P 500 UCITS ETF Irlandia  828 1 034 1 173 5,62 


ISHARES S&P500 INFORTECH SECT UCITS ETF 
(IE00B3WJKG14) 


AR-RR  London Stock Exchange 
iShares S&P 500 Information Tech. 


Sector UCITS ETF 
Irlandia  13 433 731 826 3,96 


VANGUARD FTSE DEVELOEUR EX UK UCITS 
ETF (IE00BKX55S42) 


AR-RR  London Stock Exchange 
VANGUARD FTSE DEVELOPED 


EUROPE EX UK UCITS ETF 
Irlandia  2 898 397 425 2,04 


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ 
INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA 
MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ razem     


61 698 4 088 4 550 21,80 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system 
obrotu   


 
 


   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
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2.5. Instrumenty pochodne 
 


(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


INSTRUMENTY POCHODNE 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa 
rynku 


Emitent (wystawca) 
Kraj siedziby 


emitenta 
(wystawcy) 


Instrument 
bazowy 


Liczba 
Wartość 


według ceny 
nabycia  


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy  


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


I. Wystandaryzowane 
instrumenty pochodne 


         


II. Niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne 


     2 0 (50) (0,24) 


FORWARD EUR/PLN 03.02.2021 
SHORT (FW2EUR030221) 


NNRA nie dotyczy 
Societe Generale S.A. 


Oddział w Polsce 
Polska 296 000 EURO 1 0 (15) (0,07) 


FORWARD EUR/PLN 21.01. 
2021 SHORT (FW1EUR210121) 


NNRA nie dotyczy 
Societe Generale S.A. 


Oddział w Polsce 
Polska 203 000 EURO 1 0 (35) (0,17) 


INSTRUMENTY POCHODNE razem   2 0 (50) (0,24) 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany 


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu 


IAR - inny aktywny rynek 


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym 


*Procentowy udział ujemnej wyceny bilansowej instrumentów pochodnych w zobowiązaniach ogółem wynosi 10,31% 


 
 


3. TABELE DODATKOWE 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


Gwarantowane składniki lokat Rodzaj 
Łączna 
liczba 


Wartość 
według ceny 


nabycia 


Wartość według 
wyceny na dzień 


bilansowy 


Procentowy udział 
w aktywach ogółem 


Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 
Dłużne papiery 


wartościowe 
5 693 5 727 5 800 27,78 


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP  0 0 0 0,00 


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego 


 0 0 0 0,00 


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


 0 0 0 0,00 


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


 0 0 0 0,00 


 
(w tysiącach złotych) 


Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem 


Grupa Kapitałowa OPONEO.PL S.A. 51 0,25 


Grupa PZU SA 700 3,35 


 
(w tysiącach złotych) 


Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 
Wartość według wyceny na dzień 


bilansowy 
Procentowy udział w aktywach 


ogółem 


OKBG0630 (PL0000500278) 813 3,89 


OKBG0725 (PL0000500286) 502 2,40 


OKBG0733 (PL0000500294) 823 3,94 


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


2 138 10,23 


 


 
 


(w tysiącach złotych  z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach)


Rodzaj Łączna liczba
Wartość według ceny 


nabycia


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 


98 ustawy


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


Getin Holding SA  1 032 0.97


Grupa Kapitałowa Asseco Poland SA   380 0.36


Grupa Kapitałowa Polimex - Mostostal   182 0.17


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


  0 0.00


Papiery wartościowe emitowane przez 


międzynarodowe instytucje finansowe, 


których członkiem jest RP lub przynamniej 


jedno z państw OECD


Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba


Wartość według 


ceny nabycia


 w tys. PLN


Wartość 


według 


wyceny na 


dzień 


bilansowy


Procentowy udział 


w aktywach 


ogółem


  0   0   0 0.00


 Na dzień bilansowy nie znajdowały się w portfelu Subfunduszu papiery wartościowe nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy inne niż 


emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski


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


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD       


(z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje 


finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej 


jedno z państw należących do OECD


Gwarantowane składniki lokat


Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 


terytorialnego
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III    BILANS 
 


( w tysiącach złotych) 
31 grudnia 
2020 roku 


31 grudnia 
2019 roku 


I. Aktywa 20 880 765 


 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 833 505 


 2. Należności 68 0 


 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 


 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 19 871 260 


    - dłużne papiery wartościowe 10 030 131 


 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 50 0 


    - dłużne papiery wartościowe 50 0 


 6. Nieruchomości 0 0 


 7. Pozostałe aktywa 58 0 


II. Zobowiązania 485 295 


III. Aktywa netto (I-II) 20 395 470 


IV. Kapitał funduszu 18 744 468 


 1. Kapitał wpłacony 18 907 468 


 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) (163) 0 


V. Dochody zatrzymane 101 1 


 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 52 1 


 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 49 0 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 550 1 


VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 20 395 470 


   
Liczba jednostek uczestnictwa (w sztukach) 1 877 929,76 46 811,06 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (w złotych) 10,86 10,03 
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IV RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
 


(w tysiącach złotych) 
1 stycznia - 
31 grudnia 
2020 roku 


27 listopada - 
31 grudnia 
2019 roku 


I. Przychody z lokat 98 1 


1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 34 0 


2. Przychody odsetkowe 64 1 


3. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 


4. Pozostałe 0 0 


II. Koszty funduszu 47 0 


1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 0 0 


2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 


3. Opłaty dla depozytariusza 0 0 


4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 


5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 


6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 


7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 


8. Usługi prawne 0 0 


9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 


10. Koszty odsetkowe 0 0 


11. Ujemne saldo różnic kursowych 47 0 


12. Pozostałe 0 0 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 


IV. Koszty funduszu netto (II-III) 47 0 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) 51 1 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 598 1 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 49 0 


 - z tytułu różnic kursowych 2 0 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 549 1 


 - z tytułu różnic kursowych 0 0 


VII. Wynik z operacji 1 649 2 


   


Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w złotych) 0,88 0,03 
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V ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
 


(w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w złotych oraz ilości jednostek 
uczestnictwa podanej w sztukach) 


1 stycznia - 
31 grudnia 
2020 roku 


27 listopada - 
31 grudnia 
2019 roku 


I. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO   


 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 470 0 


 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 649 2 


    a) Przychody z lokat netto 51 1 


    b) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 49 0 


    c) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 549 1 


 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 649 2 


 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (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), w tym: 18 276 468 


    a) Powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 18 439 468 


    b) Zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa (163) 0 


 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5) 19 925 470 


 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 20 395 470 


 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 10 122 199 


II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA   


 1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: 1 831 118,7000 46 811,0600 


    a) Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1 847 164,7900 46 811,0600 


    b) Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa (16 046,0900) 0,0000 


    c) Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa 1 831 118,7000 46 811,0600 


 2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: 1 877 929,7600 46 811,0600 


    a) Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1 893 975,8500 46 811,0600 


    b) Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa (16 046,0900) 0,0000 


    c) Saldo jednostek uczestnictwa 1 877 929,7600 46 811,0600 


III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA   


 1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10,03 10,00* 


 2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 10,86 10,03 


 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 8,28 0,30 


 4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny: 8,84 10,00 


    - data wyceny 2020-03-12 2019-11-27 


 5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny: 10,84 10,04 


    - data wyceny 2020-12-29 2019-12-27 


 6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem 
daty wyceny: 


10,83 10,03 


    - data wyceny 2020-12-30 2019-12-30 


IV. PROCENTOWY UDZIAŁ KOSZTÓW FUNDUSZU W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO (W SKALI ROKU), W 
TYM: 


0,46 0,00 


 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,00 0,00 


 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 


 3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 


 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 


 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 


 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 


*cena na dzień dokonania pierwszej wyceny aktywów netto Subfunduszu tj. 27  listopada 2019 roku 
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VI NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 


1. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SUBFUNDUSZU 
 


1.1. Przyjęte zasady rachunkowości 
 


1.1.1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 
 


Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2007, Nr 249, poz. 1859) („Rozporządzenie”). 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w polskich złotych. Wszystkie wartości, o ile nie 
wskazano inaczej, podane są w zaokrągleniu do tysięcy złotych, w związku z czym mogą 
wystąpić przypadki matematycznych niezgodności pomiędzy poszczególnymi notami 
niniejszego sprawozdania, wynikające z ww. zaokrągleń. 


 
1.1.2. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu 
 


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


2. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także 
w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty 
przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych 
Subfunduszu. 


3. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy. 


4. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po momencie 
dokonania wyceny określonym w statucie Subfunduszu oraz składniki, dla których we 
wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji uwzględnia się w 
najbliższej wycenie aktywów Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiązań. 


5. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu według ceny 
nabycia. Przyjmuje się, że składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia 
równą zeru.  


6. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki 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. 


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


8. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako 
pierwsze” (HIFO), polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny 
nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w 
wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej. Przy wyliczaniu zysku lub 
straty ze zbycia lokat metody, o której mowa powyżej nie stosuje się do: 


✓ papierów wartościowych nabytych przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, 


✓ zobowiązań z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się 
Subfunduszu do odkupu, 


✓ należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu 
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, 


✓ zobowiązań z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu 
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych. 
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9. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego 
składnika lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika. 


10. W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji uznaje się, iż 
wygaśnięciu podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia 
otrzymano najniższą premię netto. 


11. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych likwiduje się według metody „najdroższe 
likwiduje się jako pierwsze” (HIFO). 


12. Prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji 
wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający tego prawa poboru. 
Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości równej zero, w 
dniu następnym po wygaśnięciu tego prawa. 


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


14. Prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo do otrzymania 
dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. 


15. Podatki z tytułu dochodów od odsetek uzyskanych od papierów wartościowych 
emitowanych za granicą ujmuje się na bieżąco, proporcjonalnie do wysokości 
naliczonych odsetek o ile pobranie podatku od odsetek jest uprawdopodobnione. 


16. Podatki z tytułu pozostałych pożytków uzyskanych od papierów wartościowych 
emitowanych za granicą ujmuje się w dniu ich ustalenia. 


17. Zobowiązania Subfunduszu z tytułu wystawionych opcji ujmuje się w bilansie w pozycji 
zobowiązania z tytułu wystawionych opcji. W dniu wystawienia opcji zobowiązanie z 
tytułu wystawienia opcji ujmuje się w wysokości otrzymanej premii netto. 


18. 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. 


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


20. Przychody z lokat obejmują w szczególności: 


✓ dywidendy i inne udziały w zyskach, 


✓ przychody odsetkowe, 


✓ dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków 
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. 


Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości 
godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych 
przez emitenta. 


Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej. 


21. Koszty operacyjne Funduszu/Subfunduszu obejmują w szczególności: 


✓ wynagrodzenie Aviva Investors Poland TFI SA za zarządzanie 
Funduszem/Subfunduszem, w tym również wynagrodzenie zmienne, uzależnione 
od wyników zarządzania, o ile Statut przewiduje pobieranie takiego 
wynagrodzenia, 


✓ koszty odsetkowe, 


✓ ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków 
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, 
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✓ inne koszty operacyjne takie jak wynagrodzenie depozytariusza, koszty związane 
z prowadzeniem rejestru uczestników Funduszu/Subfunduszu o ile Statut 
Funduszu przewiduje ponoszenie takich kosztów. 


22. Rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczana jest 
w każdym dniu wyceny za każdy dzień roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
ustalonych w poprzednim dniu wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach 
miesięcznych. 


23. Rezerwa na wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania ustalana 
jest w każdym dniu wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy w okresie 
rozliczeniowym. 


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


25. W przypadku innych kosztów operacyjnych o istotnej wartości tworzy się rezerwę na 
przewidywane wydatki. Rezerwa tworzona jest w każdym dniu wyceny na podstawie 
wiarygodnych szacunków, w szczególności w oparciu o stawki okresowe i zgodnie z 
warunkami zawartych umów. 


26. Pozostałe koszty ujmowane są z chwilą ich faktycznego poniesienia. 


27. Dla kategorii kosztowej, dla której Statut określa maksymalną wysokość (limit) kosztów 
obciążających Subfundusz w dniu, w którym przewidywana wartość tego kosztu 
przekracza ten limit w księgach rachunkowych Funduszu ujmuje się należność od 
Towarzystwa z tytułu zwrotu koszów w wysokości nadwyżki tych kosztów ponad 
ustalony limit. 


28. W przypadku inwestycji w składniki lokat, od których dochody na podstawie przepisów 
prawa podlegają opodatkowaniu, tworzona jest rezerwa na podatek dochodowy w 
wysokości proporcjonalnej do naliczonych przychodów z lokat lub niezrealizowanego 
zysku. 


29. Papiery wartościowe będące przedmiotem udzielonej pożyczki są wyłączane z bilansu 
Subfunduszu jako pożyczkodawcy. Jednocześnie w bilansie Subfunduszu zostaje 
rozpoznana należność z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych. 


Środki pieniężne otrzymane w ramach zabezpieczenia transakcji są ujmowane w 
bilansie Subfunduszu w korespondencji ze zobowiązaniem do ich zwrotu. 


30. Wartość aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w dniu wyceny określonym w 
statucie Funduszu. 


 
1.1.3. Zasady wyceny aktywów Subfunduszu 
 


A. Zasady ogólne 


1. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według 
stanów odpowiednio aktywów Subfunduszu i jego zobowiązań oraz odpowiednio 
kursów, cen i wartości z godziny 23.00 w dniu wyceny oraz na dzień sporządzenia 
sprawozdania finansowego Funduszu. 


2. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według 
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem składników, o których 
mowa w pkt. D 1-4 poniżej.  


B. Wybór rynku głównego 


1. W przypadku, gdy składniki lokat Subfunduszu notowane są na więcej niż jednym 
aktywnym rynku lub w więcej niż jednym systemie notowań, Subfundusz w 
porozumieniu z Depozytariuszem, z zachowaniem najwyższej staranności, dokonuje 
dla danego składnika lokat Subfunduszu wyboru rynku głównego lub właściwego 
systemu notowań, który najlepiej spełnia następujące warunki:  


a) wolumen obrotów dla danego składnika lokat Subfunduszu w ciągu miesiąca 
kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym następuje dzień wyceny 
wskazuje, że dany aktywny rynek lub system notowań w sposób stały i rzetelny 
określa wartość rynkową tego składnika lokat Subfunduszu oraz  


b) możliwość dokonania przez Subfundusz transakcji na danym aktywnym rynku. 
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C. Składniki lokat Subfunduszu notowane na aktywnym rynku 


1. Akcje, prawa do akcji, prawa poboru notowane na aktywnym rynku 


Według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym mowa w 
pkt.A1 powyżej kursu dostępnego na aktywnym rynku, przy czym jeżeli dany rynek 
wyznacza kurs zamknięcia lub inną wartość stanowiącą jego odpowiednik wycena 
następuje według tego kursu lub wartości. 


2. Dłużne papiery wartościowe notowane na aktywnym rynku 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA – według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 kursu zamknięcia. 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest Treasury BondSpot 
Poland – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o 
którym mowa w pkt. A1 kursu fixing –, a w przypadku jego braku dla danego 
papieru wartościowego według ostatniej ceny transakcyjnej ogłoszonej przez ten 
rynek. W przypadku braku transakcji w danym dniu wycena odbywa się w 
szczególności na podstawie: 


a) Bloomberg Generic (BGN), a w przypadku jego braku dla danego składnika 
lokat Funduszu/Subfunduszu, 


b) Fit Composite (CBBT), a w przypadku jego braku dla danego składnik lokat 
Funduszu/Subfunduszu, 


c) średniej z  najlepszych ofert kupna i sprzedaży dostępnych (aktywnych) na 
tym rynku w momencie zamknięcia sesji, z zastrzeżeniem, że uwzględnienie 
wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne. 


Jeżeli dokonanie wyceny na podstawie danych, o których mowa w lit. a) – c), nie 
jest możliwe lub gdy w zgodnej ocenie Funduszu i Depozytariusza wycena nie 
odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat, dopuszcza się przyjęcie 
do wyceny średniej z ofert kupna i sprzedaży ogłoszonych przez przynajmniej dwie 
uznane (profesjonalne) instytucje finansowe, pod warunkiem że ogłoszone oferty 
pozwalają wiarygodnie oszacować wartość godziwą składnika lokat. W przypadku 
gdy sposób wyceny opisany w zdaniu poprzednim nie jest możliwy do przyjęcia, 
składnik lokat jest wyceniany zgodnie z zasadami dotyczącymi składników lokat 
nienotowanych na aktywnych rynku. 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest inny aktywny rynek, 
w szczególności dłużne papiery wartościowe notowane na rynkach zagranicznych 
– według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym 
mowa w pkt. A1 kursu, przy czym jeżeli dany rynek wyznacza kurs zamknięcia lub 
inną wartość stanowiącą jego odpowiednik wycena następuje według tego kursu 
lub wartości. W przypadku braku transakcji w danym dniu wycena odbywa się w 
szczególności na podstawie: 


a) Bloomberg Generic (BGN), a w przypadku jego braku dla danego składnika 
lokat Funduszu/Subfunduszu, 


b) Fit Composite (CBBT), a w przypadku jego braku dla danego składnik lokat 
Funduszu/Subfunduszu, 


c) średniej z  najlepszych ofert kupna i sprzedaży dostępnych (aktywnych) na 
tym rynku w momencie zamknięcia sesji, z zastrzeżeniem, że uwzględnienie 
wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne. 


 
Jeżeli dokonanie wyceny na podstawie danych, o których mowa w lit. a) – c), nie 
jest możliwe lub gdy w zgodnej ocenie Funduszu i Depozytariusza wycena nie 
odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat, dopuszcza się przyjęcie 
do wyceny średniej z ofert kupna i sprzedaży ogłoszonych przez przynajmniej dwie 
uznane (profesjonalne) instytucje finansowe, pod warunkiem że ogłoszone oferty 
pozwalają wiarygodnie oszacować wartość godziwą składnika lokat. W przypadku 
gdy sposób wyceny opisany w zdaniu poprzednim nie jest możliwy do przyjęcia, 
składnik lokat jest wyceniany zgodnie z zasadami dotyczącymi składników lokat 
nienotowanych na aktywnych rynku. 


W uzasadnionych przypadkach gdy kurs uznawany za kurs zamknięcia różni się 
istotnie od kursów wyznaczonych na podstawie innych, wiarygodnych danych 
rynkowych, dopuszcza się przyjęcie do wyceny kursu innego niż kurs zamknięcia 
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mimo że w dniu wyceny została zawarta co najmniej jedna transakcja na rynku 
głównym. 


✓ W przypadku, gdy ze względu na zbliżający się termin wykupu dłużnych papierów 
wartościowych nie jest możliwe dokonanie wyceny według zasad określonych 
powyżej papiery te wycenia się metodą odpisu dyskonta lub amortyzacji premii 
powstałych jako różnica pomiędzy ceną wykupu danego papieru wartościowego, 
a ostatnią wartością godziwą, po jakiej Subfundusz wycenił dany papier 
wartościowy według zasad określonych powyżej. 


3. Terminowe instrumenty pochodne - według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 ustalonego na aktywnym rynku kursu 
określającego stan rozliczeń Subfunduszu i instytucji rozliczeniowej. 


4. Pozostałe składniki lokat Subfunduszu – według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 ustalonego na aktywnym rynku kursu, 
przy czym jeżeli dany rynek wyznacza kurs zamknięcia lub inną wartość stanowiącą 
jego odpowiednik wycena następuje według tego kursu lub wartości. 


D. Składniki lokat Subfunduszu nienotowane na aktywnym rynku 


1. Dłużne papiery wartościowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane są w 
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej, przy czym w przypadku przeszacowywania dłużnych papierów 
wartościowych wycenianych według wartości godziwej, do wysokości skorygowanej 
ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień 
przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. W przypadku, gdy data 
zawarcia transakcji nabycia jest różna od daty jej rozliczenia papier wartościowy ujmuje 
się w księgach rachunkowych w cenie nabycia, a skorygowaną cenę nabycia wylicza 
się od dnia rozliczenia transakcji nabycia. 


2. Depozyty wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


3. 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. 


4. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu 
do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą 
korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej. 


5. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne wycenia się w oparciu o modele wyceny 
powszechnie stosowane dla danego typu instrumentów, a w szczególności w 
przypadku kontraktów terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, stóp 
procentowych - wg modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 


6. Dłużne papiery wartościowe zawierające wbudowane instrumenty pochodne wycenia 
się według wartości godziwej oszacowanej przez wyspecjalizowaną, niezależną 
jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi lub jeżeli Subfundusz nie korzysta z usług 
takiej jednostki w następujący sposób: 


✓ w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściśle powiązane z 
wycenianym papierem dłużnym to wartość całego instrumentu finansowego 
będzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu 
finansowego modelu wyceny uwzględniając w swojej konstrukcji modele wyceny 
poszczególnych wbudowanych instrumentów pochodnych,  


✓ w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane z 
wycenianym papierem dłużnym, wówczas wartość wycenianego instrumentu 
finansowego będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego 
(bez wbudowanych instrumentów pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu 
efektywnej stopy procentowej oraz wartości wbudowanych instrumentów 
pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele właściwe dla poszczególnych 
instrumentów pochodnych. Jeżeli jednak wartość godziwa wydzielonego 
instrumentu pochodnego nie może być wiarygodnie określona to taki instrument 
wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny zalicza się odpowiednio 
do przychodów odsetkowych lub kosztów odsetkowych. 
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7. Jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa nienotowane na aktywnym rynku 
wycenia się według ostatniej ogłoszonej przez dany fundusz lub właściwą instytucję 
wartości aktywów netto funduszu na jednostkę lub tytuł uczestnictwa skorygowaną o 
ewentualne, znane Subfunduszowi zmiany wartości godziwej, jakie wystąpiły od 
momentu ogłoszenia do dnia wyceny. 


8. Prawa poboru nienotowane na aktywnym rynku wycenia się według: 


✓ wartości teoretycznej praw poboru jako różnicy między ceną akcji z ostatniego 
notowania z prawem poboru, a ceną odniesienia na pierwszym notowaniu akcji 
po ustaleniu prawa poboru lub 


✓ wartości bieżącej prawa poboru uwzględniającej różnicę między bieżącym 
kursem rynkowym akcji spółki a ceną akcji nowej emisji oraz liczbę praw poboru 
potrzebnych do objęcia jednej akcji nowej emisji, 


w zależności od tego, która z powyższych wartości jest niższa. 


9. Jeżeli akcje nienotowane na aktywnym rynku są tożsame w prawach do akcji 
notowanych na aktywnym rynku, wycenia się je według cen tych papierów 
wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. C1. W przeciwnym wypadku 
akcje wycenia się w oparciu o ostatnią z cen, po jakiej nabywano akcje na rynku 
pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość godziwą prawa 
poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa, a w przypadku, gdy 
zostały określone różne ceny dla nabywców – w oparciu o średnią cenę nabycia, 
ważoną liczbą nabytych akcji, o ile cena ta została podana do publicznej wiadomości, z 
uwzględnieniem zmian wartości tych akcji, spowodowanych zdarzeniami mającymi 
wpływ na ich wartość godziwą. 


10. Jeżeli prawa do akcji nienotowane na aktywnym rynku są tożsame w prawach do akcji 
notowanych na aktywnym rynku, wycenia się je według cen tych papierów 
wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. C1. W przeciwnym wypadku 
prawa do akcji wycenia się w oparciu o ostatnią z cen po jakiej nabywano je na rynku 
pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość godziwą prawa 
poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa. 


11. Pozostałe składniki lokat Subfunduszu nienotowane na aktywnym rynku wyceniane są 
na podstawie zasad określonych przez Subfundusz, zaakceptowanych przez 
Depozytariusza, według wiarygodnie ustalonej wartości godziwej na podstawie 
oszacowania wartości składnika lokat Subfunduszu za pomocą powszechnie uznanych 
metod estymacji. 


E. Wycena aktywów i zobowiązań Subfunduszu denominowanych w walutach obcych 


1. Aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w 
walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie są notowane 
na aktywnym rynku – w walucie, w której są denominowane. 


 
2. Aktywa i zobowiązania, o których mowa w pkt. 1 wykazuje się w złotych polskich po 


przeliczeniu według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym 
mowa w pkt. A1, średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank 
Polski. 


F. Wycena należności z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych 


1. Należności z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych są wyceniane 
zgodnie z zasadami przyjętymi do wyceny pożyczonych papierów wartościowych. 


 
1.2. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 


 
W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zmiany stosowanych przez Subfundusz zasad 
rachunkowości. 
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2. NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Z tytułu zbytych lokat 0 0 


Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 


Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 0 0 


Z tytułu dywidend 0 0 


Z tytułu odsetek 68 0 


Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 


Pozostałe należności 0 0 


Razem 68 0 


 
 
3. ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Z tytułu nabytych aktywów 131 1 


Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się subfunduszu do odkupu 0 0 


Z tytułu instrumentów pochodnych 50 0 


Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa 303 294 


Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 1 0 


Z tytułu wypłaty dochodów subfunduszu 0 0 


Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 


Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 


Z tytułu rezerw 0 0 


Pozostałe zobowiązania 0 0 


Razem 485 295 


 
 
4. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 
 


 (w tysiącach złotych) Waluta 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. PLN 829 505 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 2 0 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 2 0 


Razem  833 505 


 


Średni w okresie sprawozdawczym stan środków 


pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących 


zobowiązań Subfunduszu 


 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


 EUR 1 0 


 PLN 325 101 


 USD 1 0 


Razem  327 101 
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5. RYZYKA 
 


5.1. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej 
 


5.1.1. Aktywa i zobowiązania Subfunduszu obciążone ryzykiem wartości godziwej 
wynikającym ze stopy procentowej 


 
Na ryzyko zmiany wartości godziwej związane z wahaniami stopy procentowej narażone są przede 
wszystkim dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego o stałym 
oprocentowaniu i zerokuponowe. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 6 510 tysięcy 
złotych, co stanowiło 31,17% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 106 tysięcy 
złotych, co stanowiło 13,85% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej. 
 


5.1.2. Aktywa i zobowiązania Subfunduszu obciążone ryzykiem przepływów środków 
pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 


 
Na ryzyko przepływów środków pieniężnych związane z wahaniami stopy procentowej narażone 
są dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej.  
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 3 570 tysięcy 
złotych, co stanowiło 17,09% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 25 tysięcy 
złotych, co stanowiło 3,27% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem przepływów pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej. 
 
5.2. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym 
 


5.2.1. Maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym 
 
Subfundusz, jako subfundusz zdefiniowanej daty, lokuje Aktywa Subfunduszu w część udziałową 
oraz część dłużną. Na dzień bilansowy udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu powinien wynosić od 25% do 50%, a części dłużnej od 50% do 75%. Wraz ze 
zbliżaniem się Subfunduszu do zdefiniowanej daty udział części udziałowej będzie stopniowo 
spadał do poziomu maksymalnie 15%, a części dłużnej rósł do poziomu minimum 85% Aktywów 
Subfunduszu zgodnie z harmonogramem wskazanym w statucie i ustawie o pracowniczych 
planach kapitałowych. 
 
W ramach części dłużnej Aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w obligacje, instrumenty rynku 
pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe, które obciążone są ryzykiem kredytowym. 
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Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku struktura aktywów Subfunduszu 
przedstawia się następująco: 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Akcje oraz wynikające z nich prawa 5 291 129 


Dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego 


emitowane przez Skarb Państwa (z odsetkami) 


4 235 131 


Dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego 


pozostałych emitentów (z odsetkami) 


5 913 0 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 


inwestowania mające siedzibę za granicą 


4 550 0 


Przedpłaty na zakup papierów wartościowych 58 0 


Środki pieniężne na rachunkach bankowych w bankach krajowych 833 505 


Razem aktywa Subfunduszu 20 880 765 


 
5.2.2. Wskazanie przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych 


kategoriach lokat 
 
Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu wyłącznie w papiery 
wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, 
poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu 
terytorialnego, rządy państw należących do OECD oraz następujące międzynarodowe instytucje 
finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju. W takim przypadku Subfundusz jest obowiązany dokonywać lokat w papiery 
wartościowe co najmniej 6 różnych emisji jednego emitenta z tym, że wartość lokat w papiery 
wartościowe jednej emisji nie może przekroczyć 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku udział lokat w dłużne papiery 
wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez wyżej wymienionych emitentów wraz 
z odsetkami należnymi wynosił odpowiednio 48,36% i 17,12% aktywów Subfunduszu. 


 
5.3. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem 


przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat 
 
Aktywa Subfunduszu lokowane są w głównie w krajowe papiery wartościowe i inne instrumenty 
finansowe przewidziane w statucie Funduszu. Statut dopuszcza dokonywanie lokat w aktywa 
denominowane w walucie innej niż złoty, przy czym wartość takich lokat nie może przekroczyć 30% 
wartości Aktywów Subfunduszu. Przy dokonywaniu lokat denominowanych w walutach obcych 
istnieje ryzyko walutowe związane ze zmiennością kursów walut i w związku z tym potencjalną 
utratą wartości składników lokat Subfunduszu wyrażoną w złotych.  


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku procentowy udział składników 
aktywów denominowanych w poszczególnych walutach obcych w aktywach Subfunduszu 
przedstawiał się następująco: 
 


Składniki aktywów denominowane w walutach obcych 


31 grudnia 


2020 roku 


(%) 


31 grudnia 


2019 roku 


(%) 


Euro (EUR) 12,23 0,00 


- w tym tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje mające siedzibę 


za granicą 


12,22 0,00 


Dolar USA (USD) 9,58 0,00 


- w tym tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje mające siedzibę 


za granicą 


9,57 0,00 


Razem 21,81 0,00 


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem walutowym. 
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6. INSTRUMENTY POCHODNE 
 


Subfundusz posiada w swoim portfelu kontrakty FX forward, które zostały zawarte w celu 
ograniczenia ryzyka walutowego w stosunku do posiadanych przez Subfundusz zagranicznych 
instrumentów finansowych denominowanych w walutach obcych, poprzez zabezpieczenie kursu 
wymiany walut na złote. 


 
Kontrakty FX forward będące w posiadaniu Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2020 roku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie posiadał w portfelu instrumentów pochodnych. 
 
 


7. TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO 
ODKUPU 
 
7.1. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie był stroną 
transakcji przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. 
 
7.2. Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie był stroną 
transakcji przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu. 
 
7.3. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów 


rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 
 


W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zawierał tego typu 
transakcji. 
 
7.4. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie 


przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zawierał tego typu 
transakcji. 


 
 
8. KREDYTY I POŻYCZKI 


 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zaciągał żadnych 
kredytów i pożyczek. 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie udzielał żadnych 
kredytów i pożyczek. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Typ 


zajętej 


pozycji


Rodzaj Instrumentu 


pochodnego
Cel otwarcia pozycji


Wartość 


otwartej 


pozycji


Wartość przyszłych strumieni 


pieniężnych


Terminy przyszłych strumieni 


pieniężnych


Kwota będąca 


podstawą przyszłych 


płatności


Termin zapadalności albo 


wygaśnięcia instrumentu 


pochodnego


Termin wykonania 


instrumentu pochodnego 


Krótka
Kontrakt terminow y na 


w ymianę w alut FWD


Ograniczenie ry zy ka 


w alutow ego portfela lokat 


denominow anego w  


w alutach obcy ch


(35) ty s. PLN


Płatność w y chodząca: 203 ty s. EUR


 


Płatność do otrzy mania: 902 ty s. PLN


21.01.2021


21.01.2021


203  ty s. EUR
termin zamknięcia pozycji - 


21.01.2021


termin płatności gotów kow ych - 


21.01.2021


Krótka
Kontrakt terminow y na 


w ymianę w alut FWD


Ograniczenie ry zy ka 


w alutow ego portfela lokat 


denominow anego w  


w alutach obcy ch


(15) ty s. PLN


Płatność w y chodząca: 296 ty s. EUR


 


Płatność do otrzy mania: 1 352 ty s. PLN


03.02.2021


03.02.2021


296  ty s. EUR
termin zamknięcia pozycji - 


03.02.2021


termin płatności gotów kow ych - 


03.02.2021
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9. WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE 
 


9.1. Walutowa struktura pozycji bilansu 
 


(w tysiącach złotych) 
31 Grudnia 2020 roku 31 Grudnia 2019 roku 


EUR PLN USD RAZEM EUR PLN USD RAZEM 


I. AKTYWA 2 553 16 326 2 001 20 880 0 765 0 765 


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 829 2 833 0 505 0 505 


2. Należności 0 68 0 68 0 0 0 0 


3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 0 0 0 0 


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 2 551 15 321 1 999 19 871 0 260 0 260 


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 50 0 50 0 0 0 0 


6. Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0 


7. Pozostałe aktywa 0 58 0 58 0 0 0 0 


         


II. ZOBOWIĄZANIA 0 485 0 485 0 295 0 295 


         


III. AKTYWA NETTO 2 553 15 841 2 001 20 395 0 470 0 470 


         


 


 


9.2. Dodatnie różnice kursowe 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


27 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Zrealizowane dodatnie różnice kursowe 16 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 16 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 52 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 52 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Razem 68 0 
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9.3. Ujemne różnice kursowe 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


27 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Zrealizowane ujemne różnice kursowe: (14) 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa (14) 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Niezrealizowane ujemne różnice kursowe (52) 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa (52) 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Razem (66) 0 
 


 


9.4. Średni kurs waluty sprawozdania finansowego wyliczany przez NBP, z dnia sporządzenia 
sprawozdania finansowego 


 


 Kurs w stosunku do zł  
na 31 grudnia 2020 roku 


Kurs w stosunku do zł 
na 31 grudnia 2019 roku 


waluta 


Euro 4,6148 4,2585 EUR 


Dolar USA 3,7584 3,7977 USD 


 
 


10. DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 
 
10.1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 


 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


27 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 49 0 


- Papiery wartościowe udziałowe 4 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 45 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


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


- Papiery wartościowe udziałowe 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 0 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


Razem 49 0 
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10.2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


27 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 1 549 1 


- Papiery wartościowe udziałowe 904 1 


- Dłużne papiery wartościowe 183 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 462 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


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


- Papiery wartościowe udziałowe 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 0 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


Razem 1 549 1 


 
Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają wartość aktywów netto Subfunduszu. Subfundusz 
nie wypłaca kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupywania jednostek uczestnictwa. 
 
 


11. KOSZTY SUBFUNDUSZU 
 
11.1. Koszty Subfunduszu pokrywane przez Towarzystwo 
 


Zgodnie ze statutem Funduszu Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty: 


1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, 
zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 


2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach 
lokowania Aktywów Subfunduszu; 


3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu; 


4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz 
korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 


5) wynagrodzenie depozytariusza Funduszu; 


6) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu lub Subrejestru 
Uczestników danego Subfunduszu; 


7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszu, w tym opłaty za 
zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa; 


8) koszty ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszu postanowieniami 
Statutu lub przepisami prawa; 


9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych dotyczących Subfunduszu wymaganych 
przepisami prawa; 


10) koszty likwidacji Subfunduszu; 


11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 
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Koszty, o których mowa w pkt 5) i 6) powyżej, mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do 
wysokości: 


1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy 
Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż lub równa 10.000.000 zł; 


2) sumy kwoty 50.000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, ponad kwotę 
10.000.000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10.000.000 zł. 


Koszty, o których mowa w pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie 
wyższej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 


W okresie, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż 2.000.000 zł, 
Towarzystwo pokrywa z własnych środków koszty Subfunduszu, o których mowa w pkt 5), 6), 8) i 
9). 


Koszty działalności Subfunduszu, które nie są wskazane powyżej pokrywa Towarzystwo 
z własnych środków. 


W związku z decyzją Zarządu Towarzystwa w okresie sprawozdawczym Towarzystwo pokryło z 
własnych środków wszelkie koszty związane z działalnością Subfunduszu. 


 
11.2. Wynagrodzenie Towarzystwa 
 


Zgodnie ze Statutem Funduszu za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo może pobierać z 
Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie, składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i 
części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem 
osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.  


Wynagrodzenie Stałe wynosi maksymalnie 0,4% w skali roku naliczone od średniej rocznej 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. W okresie sprawozdawczym Towarzystwo nie pobierało 
Wynagrodzenia Stałego.  


Wynagrodzenie Zmienne nie może przewyższać 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
skali roku i może być naliczane na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu 
ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty 
wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów 
Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK. Wynagrodzenie Zmienne 
może być pobierane pod warunkiem: 


1) realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok, 


2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę 
Referencyjną. 


Zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia Wynagrodzenie Zmienne może być pobierane po raz 
pierwszy w roku 2022. W związku z tym w okresie sprawozdawczym nie naliczano Wynagrodzenia 
Zmiennego za zarządzanie Subfunduszem.  


 


12. DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 
 


 
31 grudnia  


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Wartość aktywów netto Subfunduszu w tysiącach złotych 20 395 470 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w złotych 10,86 10,03 
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VII INFORMACJA DODATKOWA 
 


1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu 
finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 


 
Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie zidentyfikowano znaczących zdarzeń 
dotyczących lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym. 


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


a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 
 
Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia, a nie zostały 
uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 
 


3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 
finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i 
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 
 
Nie występują różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w 
porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi 
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 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 błędy podstawowe nie wystąpiły. 


 
5. Informacja o aktualnie stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu 


 
Towarzystwo stosuje procesy, metody i procedury pomiaru oraz zarządzania ryzykiem, a także 
oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu. W odniesieniu do Subfunduszu stosowana jest metoda 
zaangażowania. 


 
6. Inne informacje, niż wskazane powyżej, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę 


sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zdarzenia, inne 
niż ujawnione w sprawozdaniu finansowym, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu. 


 
 


Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera 24 kolejno ponumerowane strony. 
 
 
 
 


Marek Przybylski – Prezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 


Tymoteusz Paleczny – Wiceprezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  


 


Marek Wierzbołowski – Dyrektor Finansowo-Administracyjny 


(Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Subfunduszu) 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 
 
Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 roku. 
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Sprawozdanie z działalności 


Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK 


 


w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku 


 


 


Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK („Fundusz”) jest specjalistycznym funduszem 
inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 maja 
2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. 
Dz. U. 2021 poz. 605) („Ustawa”). 


Wszystkie subfundusze wydzielone w ramach Funduszu są subfunduszami zdefiniowanej daty w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych („Ustawa PPK”) 
(Dz.U. 2020 poz. 1342) i przeznaczone są do przyjmowania wpłat w ramach pracowniczych planów 
kapitałowych tworzonych zgodnie z przepisami Ustawy PPK. 


Wg. stanu na dzień bilansowy w skład Funduszu wchodzą następujące Subfundusze: 


 Aviva PPK 2025, 
 Aviva PPK 2030, 
 Aviva PPK 2035, 
 Aviva PPK 2040, 
 Aviva PPK 2045, 
 Aviva PPK 2050, 
 Aviva PPK 2055, 
 Aviva PPK 2060. 


 
Podstawowe informacje o subfunduszach 


 


Aviva PPK 2025 


Subfundusz Aviva PPK 2025 został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako Subfundusz wydzielony 


w ramach Funduszu, a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została dokonana na dzień 


27 listopada 2019 roku. 


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2025 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 


1963-1967 oraz urodzonych przed 1963 r. na wniosek tych osób. 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 


uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 


inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 


rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 


zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 


bankowe.  
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Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) W okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu; 


2) W okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części dłużnej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu; 


3) Od dnia 01.01.2025 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu 
nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu; 


4) Od dnia 01.01.2025 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów Subfunduszu nie 
może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 


W okresie sprawozdawczym wartość jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva PPK 2025 wzrosła o 
6,89 proc., natomiast wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 
13,6 mln zł. 


 


Aviva PPK 2030 


Subfundusz Aviva PPK 2030 został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako Subfundusz wydzielony 


w ramach Funduszu, a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została dokonana na dzień 27 


listopada 2019 roku. 


Subfundusz zostały utworzone na czas nieograniczony. 


 


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2030 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 


1968-1972. 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 


uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 


inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 


rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 


zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 


bankowe.  


Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) W okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 25% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;  


2) W okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;  


3) W okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;  


4) W okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;  







 


3 


 


5) W okresie od dnia 01.01.2030 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu;  


6) W okresie od dnia 01.01.2030 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 


W roku 2020 wartość jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva PPK 2030 wzrosła o 7,98 proc, a 
wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 20,4 mln. zł. 


 


Aviva PPK 2035 


Subfundusz Aviva PPK 2035 został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako Subfundusz wydzielony 


w ramach Funduszu a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została dokonana na dzień  


21 listopada 2019 roku. 


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2035 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 


1973-1977. 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 


uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 


inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 


rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 


zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 


bankowe.  


Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) W okresie do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu;  


2) W okresie do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu;  


3) W okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 25% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;  


4) W okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;  


5) W okresie od dnia 01.01.2030 roku do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;  


6) W okresie od dnia 01.01.2030 roku do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;  


7) W okresie od dnia 01.01.2035 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu;  


8) W okresie od dnia 01.01.2035 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 
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W okresie sprawozdawczym wartość jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva PPK 2035 wzrosła o 
8,96 proc, a wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 31,5 mln. zł. 


 


Aviva PPK 2040 


Subfundusz Aviva PPK 2040 został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako Subfundusz wydzielony 
w ramach Funduszu a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została dokonana na dzień  
27 listopada 2019 roku. 


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2040 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 


1978-1982. 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 
uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 
inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 
rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe. 


Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) W okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu;  


2) W okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 30% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu;  


3) W okresie od dnia 01.01.2030 roku do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 25% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;  


4) W okresie od dnia 01.01.2030 roku do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;  


5) W okresie od dnia 01.01.2035 roku do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;  


6) W okresie od dnia 01.01.2035 roku do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;  


7) W okresie od dnia 01.01.2040 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu;  


8) W okresie od dnia 01.01.2040 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 


W okresie sprawozdawczym wartość jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva PPK 2040 wzrosła o 
8,56 proc, a wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 33 mln. zł. 
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Aviva PPK 2045 


Subfundusz Aviva PPK 2045 został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako Subfundusz wydzielony 
w ramach Funduszu a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została dokonana na dzień  
27 listopada 2019 roku.  


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2045 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 


1983-1987. 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 
uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 
inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 
rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe. 


Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) W okresie do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie 
może być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu;  


2) W okresie do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie 
może być większy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu;  


3) W okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części 
udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 40% wartości 
Aktywów Subfunduszu oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu; 


4) W okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części dłużnej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 30% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu;  


5) W okresie od dnia 01.01.2035 roku do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części 
udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 25% wartości 
Aktywów Subfunduszu oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;  


6) W okresie od dnia 01.01.2035 roku do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części dłużnej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;  


7) W okresie od dnia 01.01.2040 roku do dnia 31.12.2044 roku udział wartości części 
udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości 
Aktywów Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;  


8) W okresie od dnia 01.01.2040 roku do dnia 31.12.2044 roku udział wartości części dłużnej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;  


9) W okresie od dnia 01.01.2045 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu;  


10) W okresie od dnia 01.01.2045 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 


W okresie sprawozdawczym wartość jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva PPK 2045 wzrosła o 
7,75 proc, a wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 29,4 mln. zł. 
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Aviva PPK 2050 


Subfundusz Aviva PPK 2050 został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako Subfundusz wydzielony 


w ramach Funduszu a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została dokonana na dzień 20 


listopada 2019 roku. 


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2050 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 


1988-1992. 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 


uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 


inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 


rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 


zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 


bankowe. 


Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) W okresie do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu;  


2) W okresie do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu;  


3) W okresie od dnia 01.01.2030 roku do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu;  


4) W okresie od dnia 01.01.2030 roku do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 30% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu;  


5) W okresie od dnia 01.01.2040 roku do dnia 31.12.2044 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 25% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;  


6) W okresie od dnia 01.01.2040 roku do dnia 31.12.2044 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;  


7) W okresie od dnia 01.01.2045 roku do dnia 31.12.2049 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;  


8) W okresie od dnia 01.01.2045 roku do dnia 31.12.2049 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;  


9) W okresie od dnia 01.01.2050 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu; 


10) W okresie od dnia 01.01.2050 roku udział wartości Części Dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 


W okresie sprawozdawczym wartość jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva PPK 2050 wzrosła o 
8,54 proc, a wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 22,1 mln. zł. 
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Aviva PPK 2055 


Subfundusz Aviva PPK 2055 został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako Subfundusz wydzielony 


w ramach Funduszu a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została dokonana na dzień 21 


listopada 2019 roku. 


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2055 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 


1993-1997. 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 


uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 


inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 


rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 


zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 


bankowe. 


Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) W okresie do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu; 


2) W okresie do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu;  


3) W okresie od dnia 01.01.2035 roku do dnia 31.12.2044 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu;  


4) W okresie od dnia 01.01.2035 roku do dnia 31.12.2044 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 30% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu;  


5) W okresie od dnia 01.01.2045 roku do dnia 31.12.2049 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 25% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;  


6) W okresie od dnia 01.01.2045 roku do dnia 31.12.2049 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;  


7) W okresie od dnia 01.01.2050 roku do dnia 31.12.2054 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;  


8) W okresie od dnia 01.01.2050 roku do dnia 31.12.2054 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;  


9) W okresie od dnia 01.01.2055 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu;  


10) W okresie od dnia 01.01.2055 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 


W okresie sprawozdawczym wartość jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva PPK 2055 wzrosła o 
9,04 proc, a wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 12,9 mln. zł. 
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Aviva PPK 2060 


Subfundusz Aviva PPK 2060 został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako Subfundusz wydzielony 


w ramach Funduszu a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została dokonana na dzień 


28 listopada 2019 roku. 


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2060 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 


1998-2002. 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 


uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 


inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 


rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 


zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 


bankowe. 


Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) W okresie do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu; 


2) W okresie do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu; 


3) W okresie od dnia 01.01.2040 roku do dnia 31.12.2049 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu; 


4) W okresie od dnia 01.01.2040 roku do dnia 31.12.2049 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 30% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu; 


5) W okresie od dnia 01.01.2050 roku do dnia 31.12.2054 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 25% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu; 


6) W okresie od dnia 01.01.2050 roku do dnia 31.12.2054 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu; 


7) W okresie od dnia 01.01.2055 roku do dnia 31.12.2059 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu; 


8) W okresie od dnia 01.01.2055 roku do dnia 31.12.2059 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu; 


9) W okresie od dnia 01.01.2060 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu; 


10) W okresie od dnia 01.01.2060 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 
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W okresie sprawozdawczym wartość jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva PPK 2060 wzrosła o 
8,66 proc, a wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 3,3 mln. zł. 


 


Do najważniejszych ryzyk, które związane są z działalnością Funduszu, Towarzystwo zaliczyło: 


1) ryzyko rynkowe, 


2) ryzyko kredytowe i kontrahenta, 


3) ryzyko płynności, 


4) ryzyko operacyjne. 


Profil ryzyka rynkowego wyznaczony, jako wartość VaR z jednomiesięcznym okresem utrzymania 
portfela oraz 99% poziomem ufności, na koniec okresu raportowego dla poszczególnych Subfunduszy 
wyniósł: 


 Aviva PPK 2025: 3,73%, 
 Aviva PPK 2030: 5,97%, 
 Aviva PPK 2035: 8,28%, 
 Aviva PPK 2040: 8,26%, 
 Aviva PPK 2045: 9,91%, 
 Aviva PPK 2050: 10,04%, 
 Aviva PPK 2055: 10,06%, 
 Aviva PPK 2060: 10,08%. 


 


W ramach systemu zarządzania ryzykiem, w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy Towarzystwo 
stosuje procesy, metody i procedury pomiaru oraz zarządzania ryzykiem, określone dla alternatywnego 
funduszu inwestycyjnego (AFI) oraz oblicza ekspozycję AFI rozumianą jako kwota zaangażowania 
Funduszu uwzględniająca wszystkie aktywa i zobowiązania Funduszu, instrumenty pochodne właściwe 
AFI, pożyczki, których przedmiotem są środki pieniężne lub papiery wartościowe oraz inne umowy 
wiążące się ze zwiększeniem zaangażowania Funduszu, gdy ryzyko i korzyści wynikające z tych umów 
dotyczą Subunduszy. 


Ponadto wprowadzony przez Towarzystwo model zarządzania ryzykiem płynności przewiduje 
weryfikację płynności nabywanych instrumentów finansowych oraz portfeli inwestycyjnych 
Subfunduszy. 


Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością zapewniają spójność profilu zarządzania 
płynnością z zasadami zbywania jednostek uczestnictwa Funduszu. W okresie sprawozdawczym nie 
wystąpiły zdarzenia skutkujące brakiem zdolności Subfunduszy do realizacji swoich zobowiązań, w tym 
w szczególności odkupywania jednostek uczestnictwa. 


 
W celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego (transakcje zabezpieczające) Subfundusze mogą zawierać 
umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty. 


Subfundusze mogą korzystać z dźwigni finansowej dokonując transakcji, których przedmiotem są 
instrumenty pochodne, w tym w szczególności niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz mogą 
ponownie wykorzystywać otrzymane zabezpieczenie.  


Do ustalanie dźwigni finansowej Subfunduszy używa się metody zaangażowania oraz metody brutto. 


Maksymalny poziom ustalony dla dźwigni mierzonej metodą zaangażowania dla każdego z 
Subfunduszy wynosi 200% aktywów netto Subfunduszu.  
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Według Stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wysokość dźwigni finansowej zastosowanej przez 
Subfundusze wyniosła: 


 


Subfundusz Wysokość dźwigni finansowej 
wyliczonej metodą 
zaangażowania 


Wysokość dźwigni finansowej 
wyliczonej metodą brutto 


Aviva PPK 2025 105,7% 107,2% 


Aviva PPK 2030 106,4% 110,1% 


Aviva PPK 2035 106, 0% 104,8% 


Aviva PPK 2040 106,5% 98,6% 


Aviva PPK 2045 108,9% 108,6% 


Aviva PPK 2050 109,1% 110,2% 


Aviva PPK 2055 109,3% 109,7% 


Aviva PPK 2060 110,0% 112,1% 


 


 


Według większości prognoz bieżący rok będzie okresem zwycięskiej walki z pandemią. Zaszczepiona 


zostanie większa cześć społeczeństw krajów rozwiniętych, życie wróci do normalności a konsumpcja 


zostanie odbudowana, co poprawi wyniki spółek i dane makroekonomiczne. Ww. czynniki  powinny 


sprzyjać rynkom akcji. Dla instrumentów dłużnych może to być trudny rok ze względu na skrajnie niskie 


stopy procentowe i możliwą dużą zmienność. 
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złożonej z niezależnych spółek członkowskich 


 


Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 


dla Walnego Zgromadzenia Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 


 
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 


Opinia 


Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego subfunduszu Aviva PPK 
2030 („Subfundusz”), będącego wydzielonym subfunduszem w ramach Aviva Specjalistycznego 
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK („Fundusz”), które zawiera zestawienie lokat oraz bilans 
sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian  
w aktywach netto sporządzone za rok zakończony w tym dniu oraz noty objaśniające i informację 
dodatkową („sprawozdanie finansowe”).  


Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe: 


• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Subfunduszu na dzień  
31 grudnia 2020 r. oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie  
z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa 
o rachunkowości” - Dz. U. z 2021 r., poz. 217) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 


• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa oraz statutem 
Funduszu; 


• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 
z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości. 


Podstawa opinii  


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej 


jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do 


ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym 


(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z 


tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego 


rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.  


Jesteśmy niezależni od Funduszu i Subfunduszu zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki 


zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady 


Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą 


Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie  


do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie  


z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz 


firma audytorska pozostali niezależni od Funduszu i Subfunduszu zgodnie z wymogami niezależności 


określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.  


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


podstawę dla naszej opinii. 
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Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa za sprawozdanie finansowe 


Zarząd Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), 


towarzystwa zarządzającego Funduszem i reprezentującego Fundusz jest odpowiedzialny za 


sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego 


Subfunduszu, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku  


z operacji Subfunduszu zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) 


rachunkowości oraz z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę 


wewnętrzną, którą Zarząd Towarzystwa uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania 


finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 


Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 


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


z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy 


rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać likwidacji 


Subfunduszu, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla 


likwidacji lub zaniechania działalności. 


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


sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie 


Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej. 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 


Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera 


istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania 


zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, 


że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 


Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można 


racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze 


użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.  


Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do stopy zwrotu Subfunduszu ani efektywności lub 


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


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


a także: 


- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 


spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 


odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające  


i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego 


zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ 


oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub 


obejścia kontroli wewnętrznej; 


- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania 


procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia 


opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Towarzystwa; 


- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność 


szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 


- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 


kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 


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


poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Subfunduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli 


dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi 
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w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu 


finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze 


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


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


zaprzestanie kontynuacji działalności; 


- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym 


ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje  


i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 


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


przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących 


słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 


Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych 


Zarząd Towarzystwa odpowiada za zapewnienie zgodności działania Subfunduszu z regulacjami 


ostrożnościowymi. 


Naszym obowiązkiem jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania, czy Subfundusz przestrzegał 


obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach. 


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


przez Subfundusz obowiązujących regulacji ostrożnościowych, a zatem nie wyrażamy opinii na ten 


temat. 


W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Subfunduszu informujemy, że  


w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku nie zidentyfikowaliśmy przypadków 


naruszenia obowiązujących regulacji ostrożnościowych w zakresie, w jakim mogłoby to mieć istotny 


wpływ na sprawozdanie finansowe Subfunduszu. 


Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 


sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Rafał Sosnowski. 


 


BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie 


Wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3355 


w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe  


 


 


 


Rafał Sosnowski 


Kluczowy Biegły Rewident 


Nr w rejestrze 13520 


Warszawa, 12 kwietnia 2021 roku. 
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 


dla Walnego Zgromadzenia Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 


 
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 


Opinia 


Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego subfunduszu Aviva PPK 
2040 („Subfundusz”), będącego wydzielonym subfunduszem w ramach Aviva Specjalistycznego 
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK („Fundusz”), które zawiera zestawienie lokat oraz bilans 
sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian  
w aktywach netto sporządzone za rok zakończony w tym dniu oraz noty objaśniające i informację 
dodatkową („sprawozdanie finansowe”).  


Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe: 


• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Subfunduszu na dzień  
31 grudnia 2020 r. oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie  
z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa 
o rachunkowości” - Dz. U. z 2021 r., poz. 217) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 


• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa oraz statutem 
Funduszu; 


• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 
z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości. 


Podstawa opinii  


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej 


jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do 


ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym 


(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z 


tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego 


rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.  


Jesteśmy niezależni od Funduszu i Subfunduszu zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki 


zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady 


Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą 


Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie  


do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie  


z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz 


firma audytorska pozostali niezależni od Funduszu i Subfunduszu zgodnie z wymogami niezależności 


określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.  


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


podstawę dla naszej opinii. 
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Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa za sprawozdanie finansowe 


Zarząd Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), 


towarzystwa zarządzającego Funduszem i reprezentującego Fundusz jest odpowiedzialny za 


sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego 


Subfunduszu, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku  


z operacji Subfunduszu zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) 


rachunkowości oraz z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę 


wewnętrzną, którą Zarząd Towarzystwa uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania 


finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 


Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 


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


z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy 


rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać likwidacji 


Subfunduszu, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla 


likwidacji lub zaniechania działalności. 


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


sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie 


Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej. 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 


Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera 


istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania 


zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, 


że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 


Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można 


racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze 


użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.  


Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do stopy zwrotu Subfunduszu ani efektywności lub 


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


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


a także: 


- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 


spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 


odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające  


i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego 


zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ 


oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub 


obejścia kontroli wewnętrznej; 


- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania 


procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia 


opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Towarzystwa; 


- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność 


szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 


- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 


kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 


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


poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Subfunduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli 


dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi 
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w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu 


finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze 


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


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


zaprzestanie kontynuacji działalności; 


- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym 


ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje  


i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 


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


przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących 


słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 


Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych 


Zarząd Towarzystwa odpowiada za zapewnienie zgodności działania Subfunduszu z regulacjami 


ostrożnościowymi. 


Naszym obowiązkiem jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania, czy Subfundusz przestrzegał 


obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach. 


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


przez Subfundusz obowiązujących regulacji ostrożnościowych, a zatem nie wyrażamy opinii na ten 


temat. 


W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Subfunduszu informujemy, że  


w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku nie zidentyfikowaliśmy przypadków 


naruszenia obowiązujących regulacji ostrożnościowych w zakresie, w jakim mogłoby to mieć istotny 


wpływ na sprawozdanie finansowe Subfunduszu. 


Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 


sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Rafał Sosnowski. 


 


BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie 


Wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3355 


w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe  


 


 


 


Rafał Sosnowski 


Kluczowy Biegły Rewident 


Nr w rejestrze 13520 


Warszawa, 12 kwietnia 2021 roku. 
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Informacje o stosowaniu transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz 


swapów przychodu całkowitego, przekazywane na podstawie Artykułu 13 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. 


 


Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusze:  


 Aviva PPK 2025, 
 Aviva PPK 2030, 
 Aviva PPK 2035, 
 Aviva PPK 2040, 
 Aviva PPK 2045, 
 Aviva PPK 2050, 
 Aviva PPK 2055, 
 Aviva PPK 2060. 
 
 


nie zawierały transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych. 


Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusze wydzielone w ramach Aviva 


Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK nie zawierały również transakcji swapów przychodu 


całkowitego. 


 


 


Marek Przybylski – Prezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 


Tymoteusz Paleczny – Wiceprezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 


 


 


Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 roku. 
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SPRAWOZDANIE ROCZNE 
 


ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO  


 


AVIVA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 


PPK 
 


ZA 2020 ROK 
 


WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM 
 


 


Zawartość: 


1. Strona tytułowa 


2. Sprawozdanie z badania połączonego sprawozdania  Aviva SFIO PPK 


3. List do Uczestników  Aviva SFIO PPK 


4. Roczne połączone sprawozdanie finansowe  Aviva SFIO PPK 


5. Oświadczenie Depozytariusza do połączonego sprawozdania finansowego  Aviva SFIO PPK 


6. Sprawozdanie z działalności AFI -  Aviva SFIO PPK 


7. Dane o wynagrodzeniach 


8. Pozostałe ujawnienia w sprawozdaniu rocznym AFI 


9. Informacja SFTR  Aviva SFIO PPK 


10. Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Aviva PPK 2025 


11. Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Aviva PPK 2025 


12. Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Aviva PPK 2030 


13. Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Aviva PPK 2030 


14. Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Aviva PPK 2035 


15. Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Aviva PPK 2035 


16. Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Aviva PPK 2040 


17. Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Aviva PPK 2040 


18. Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Aviva PPK 2045 


19. Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Aviva PPK 2045 


20. Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Aviva PPK 2050 


21. Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Aviva PPK 2050 


22. Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Aviva PPK 2055 


23. Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Aviva PPK 2055 


24. Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Aviva PPK 2060 


25. Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Aviva PPK 2060 
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POZOSTAŁE UJAWNIENIA W SPRAWOZDANIU ROCZNYM AFI  


 


 


I. INFORMACJA O ZMIANACH W INFORMACJI DLA KLIENTA AFI 


 


W roku 2020 zakres informacji ujawnianych w dokumencie pn. „Informacje dla Klienta alternatywnego 


funduszu inwestycyjnego” został rozszerzony o informacje na temat stosowanych przez Fundusz 


transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  tj. transakcji buy-sell back i sell-buy back 


oraz transakcji repo i reverse repo, których przedmiotem są dłużne papiery wartościowe, stosowanie do 


wymogów określonych w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365  


z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji f inansowanych z użyciem papierów 


wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012. 


 


II. INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI ORAZ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OBJĘTYM 


SPRAWOZDANIEM ROCZNYM SPÓŁKI NIENOTOWANEJ NA RYNKU 


REGULOWANYM, NAD KTÓRĄ FUNDUSZ PRZEJĄŁ KONTROLĘ 


 


Nie dotyczy. Fundusz nie sprawuje kontroli nad spółką nienotowaną na rynku regulowanym.  


 








 


 


 


 


 


 


 


 


 


JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 


AVIVA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PPK 


SUBFUNDUSZ AVIVA PPK 2060 


ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU 
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I WPROWADZENIE 
 


1. INFORMACJE OGÓLNE 
 


Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK („Fundusz”) jest specjalistycznym funduszem 
inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 maja 
2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 95 z późniejszymi zmianami) („Ustawa”). 


Wszystkie subfundusze wydzielone w ramach Funduszu są subfunduszami zdefiniowanej daty w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych („Ustawa PPK”) 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) i przeznaczone są do przyjmowania wpłat w ramach pracowniczych planów 
kapitałowych tworzonych zgodnie z przepisami Ustawy PPK. 


Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 5 kwietnia 2019 roku, pod numerem 
RFi 1637. 


 
Wg stanu na dzień bilansowy w skład Funduszu wchodzą następujące subfundusze: 


- Aviva PPK 2025, 


- Aviva PPK 2030, 


- Aviva PPK 2035, 


- Aviva PPK 2040, 


- Aviva PPK 2045, 


- Aviva PPK 2050, 


- Aviva PPK 2055, 


- Aviva PPK 2060. 


 


Subfundusz Aviva PPK 2060 („Subfundusz”) został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako 
Subfundusz wydzielony w ramach Funduszu a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została 
dokonana na dzień 28 listopada 2019 roku. 


Fundusz oraz Subfundusz zostały utworzone na czas nieograniczony. 
 


2. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU 
 
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat.  


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2060 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 
1998-2002. 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 
uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 
inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 
rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe.  


Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) W okresie do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu; 


2) W okresie do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu; 
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3) W okresie od dnia 01.01.2040 roku do dnia 31.12.2049 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu; 


4) W okresie od dnia 01.01.2040 roku do dnia 31.12.2049 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 30% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu; 


5) W okresie od dnia 01.01.2050 roku do dnia 31.12.2054 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 25% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu; 


6) W okresie od dnia 01.01.2050 roku do dnia 31.12.2054 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu; 


7) W okresie od dnia 01.01.2055 roku do dnia 31.12.2059 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu; 


8) W okresie od dnia 01.01.2055 roku do dnia 31.12.2059 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu; 


9) W okresie od dnia 01.01.2060 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu; 


10) W okresie od dnia 01.01.2060 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 


 
3. TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 
 
Organem zarządzającym Funduszem jest Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, 
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011017. Sądem rejestrowym dla 
Towarzystwa jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego.  
 
4. OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY 
 
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 
dnia 31 grudnia 2020 roku. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2020 roku.  
 
5. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI 
 
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
przez Subfundusz oraz Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tj. co najmniej 12 miesięcy po 
dniu 31 grudnia 2020 roku. Zarząd Towarzystwa nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania 
finansowego Subfunduszu oraz połączonego sprawozdania finansowego Funduszu istnienia faktów i 
okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania działalności przez Subfundusz lub 
Fundusz w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli 31 grudnia 2020 roku na skutek 
zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia działalności Subfunduszu 
lub Funduszu. 
 
6. PODMIOT, KTÓRY PRZEPROWADZIŁ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
Niniejsze sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Badania sprawozdania 
finansowego dokonała firma BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową 
Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355. 
 
7. KATEGORIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 
 
Subfundusz nie zbywa jednostek uczestnictwa różnych kategorii. 
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II ZESTAWIENIE LOKAT 
 
1. TABELA GŁÓWNA 
 


Składniki lokat 31 grudnia 2020 r. 31 grudnia 2019 r. 


(w tysiącach złotych) 
Wartość 
wg ceny 
nabycia 


Wartość według 
wyceny na 


dzień bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Wartość 
wg ceny 
nabycia 


Wartość według 
wyceny na 


dzień bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Akcje 1 236 1 490 42,93 10 10 3,10 


Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 


Prawa do akcji 24 27 0,77 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 909 922 26,58 5 5 1,55 


Instrumenty pochodne 0 (4) (0,12) 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 


816 912 26,30 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 


Razem 2 985 3 347 96,46 15 15 4,65 


* Procentowy udział całkowitej wartości lokat w aktywach ogółem bez uwzględnienia ujemnej wyceny instrumentów pochodnych wynosi 96,58%, natomiast 
udział ujemnej wyceny bilansowej instrumentów pochodnych w wartości zobowiązań ogółem został zaprezentowany w tabeli uzupełniającej do tabeli głównej. 
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2. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 
 


2.1. Akcje 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


AKCJE 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


 11 BIT STUDIOS (PL11BTS00015) AR-RR  GPW 20 Polska  8 9 0,26 


 ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) AR-RR  GPW 756 Luksemburg  33 64 1,84 


 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE (PLASSEE00014) AR-RR  GPW 202 Polska  8 9 0,26 


 ATAL (PLATAL000046) AR-RR  GPW 186 Polska  6 6 0,17 


 BENEFIT SYSTEMS (PLBNFTS00018) AR-RR  GPW 33 Polska  25 28 0,81 


 BUDIMEX (PLBUDMX00013) AR-RR  GPW 16 Polska  3 5 0,14 


 CD PROJEKT (PLOPTTC00011) AR-RR  GPW 328 Polska  104 90 2,59 


 CELON PHARMA (PLCLNPH00015) AR-RR  GPW 584 Polska  22 24 0,69 


 CIECH (PLCIECH00018) AR-RR  GPW 143 Polska  5 5 0,14 


 COMARCH (PLCOMAR00012) AR-RR  GPW 82 Polska  18 16 0,46 


 CREEPY JAR (PLCRPJR00019) AR-ASO  New Connect 32 Polska  33 35 1,01 


 DINO POLSKA (PLDINPL00011) AR-RR  GPW 314 Polska  62 90 2,59 


 ENTER AIR (PLENTER00017) AR-RR  GPW 51 Polska  2 2 0,06 


 EUROCASH (PLEURCH00011) AR-RR  GPW 681 Polska  10 10 0,29 


 GRUPA AZOTY (PLZATRM00012) AR-RR  GPW 236 Polska  6 6 0,17 


 GRUPA LOTOS (PLLOTOS00025) AR-RR  GPW 406 Polska  23 17 0,49 


 INGBSK (PLBSK0000017) AR-RR  GPW 15 Polska  2 3 0,09 


 KETY (PLKETY000011) AR-RR  GPW 56 Polska  21 28 0,81 


 KGHM (PLKGHM000017) AR-RR  GPW 734 Polska  82 134 3,86 


 LPP (PLLPP0000011) AR-RR  GPW 9 Polska  57 74 2,13 


 MIRBUD (PLMRBUD00015) AR-RR  GPW 13 529 Polska  35 45 1,30 


 MO-BRUK (PLMOBRK00013) AR-RR  GPW 51 Polska  10 12 0,35 


 NEUCA (PLTRFRM00018) AR-RR  GPW 46 Polska  23 30 0,86 


 OPONEO.PL (PLOPNPL00013) AR-RR  GPW 41 Polska  1 2 0,06 


 ORANGE POLSKA (PLTLKPL00017) AR-RR  GPW 1 877 Polska  13 12 0,35 


 PCF GROUP (PLPCFGR00010) AR-RR  GPW 25 Polska  1 2 0,06 


 PEKAO (PLPEKAO00016) AR-RR  GPW 1 243 Polska  71 76 2,19 


 PGE (PLPGER000010) AR-RR  GPW 9 852 Polska  51 64 1,84 


 PGNIG (PLPGNIG00014) AR-RR  GPW 14 487 Polska  72 80 2,31 


 PKN ORLEN (PLPKN0000018) AR-RR  GPW 331 Polska  19 19 0,55 


 PKO BP (PLPKO0000016) AR-RR  GPW 4 158 Polska  104 119 3,43 


 PLAYWAY (PLPLAYW00015) AR-RR  GPW 64 Polska  26 41 1,18 


 PZU (PLPZU0000011) AR-RR  GPW 4 512 Polska  129 146 4,21 


 RAINBOW (PLRNBWT00031) AR-RR  GPW 370 Polska  6 9 0,26 


 SANTANDER BANK POLSK A (PLBZ00000044) AR-RR  GPW 142 Polska  26 26 0,75 


 SELVITA (PLSLVCR00029) AR-RR  GPW 623 Polska  25 31 0,89 


 TAURON (PLTAURN00011) AR-RR  GPW 10 945 Polska  28 30 0,86 


 TEN SQUARE GAMES (PLTSQGM00016) AR-RR  GPW 62 Polska  20 34 0,98 


 TIM (PLTIM0000016) AR-RR  GPW 1 804 Polska  28 33 0,95 


 WIRTUALNA POLSKA HOLDING (PLWRTPL00027) AR-RR  GPW 263 Polska  18 24 0,69 


AKCJE razem   69 309  1 236 1 490 42,93 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu   
 


 
   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
 


 
   


 
 
2.2. Prawa do akcji 


 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


PRAWA DO AKCJI 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


 PDA DADELO (PLDADEL00039) AR-RR  GPW 636 Polska  12 13 0,37 


 PDA PCF GROUP (PLPCFGR00036) AR-RR  GPW 17 Polska  1 1 0,03 


 PDA PURE BIOLOGICS (PLPRBLG00036) AR-RR  GPW 122 Polska  11 13 0,37 


PRAWA DO AKCJI razem   775  24 27 0,77 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu   
 


 
   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
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2.3. Dłużne papiery wartościowe 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości nominalnej oraz ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


Dłużne papiery 
wartościowe 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Emitent 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Termin 
wykupu rrrr-


mm-dd 


Warunki 
oprocentowania 


Wartość 
nominalna 


Liczba 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 
wyceny 
na dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


O terminie wykupu do 1 roku: 


Obligacje 


Bony skarbowe 


Bony pieniężne 


Inne 


O terminie wykupu do 1 roku 
razem: 


            0 0 0 0,00 


O terminie wykupu powyżej 1 roku: 


Obligacje 


OK0722 
(PL0000112165) 


AR-RR GPW Skarb Państwa Polska 2022-07-25 zerokuponowe 1 000,00 3 3 3 0,09 


WZ1129 
(PL0000111928) 


AR-RR GPW Skarb Państwa Polska 2022-11-25 
zmienna stopa 


procentowa 0,25% 
1 000,00 20 19 20 0,58 


OKBG1023 
(PL0000500252) 


NNRA nie dotyczy 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2023-10-28 


zmienna stopa 
procentowa 0,65% 


1 000,00 25 25 25 0,72 


PS0424 
(PL0000111191) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2024-04-25 


stała stopa 
procentowa 2,50% 


1 000,00 5 5 5 0,14 


PS1024 
(PL0000111720) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2024-10-25 


stała stopa 
procentowa 2,25% 


1 000,00 23 23 25 0,72 


WZ0525 
(PL0000111738) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2025-05-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,25% 


1 000,00 21 21 21 0,61 


OKBG0725 
(PL0000500286) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2025-07-03 


stała stopa 
procentowa 1,25% 


1 000,00 93 94 94 2,71 


WZ0126 
(PL0000108817) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2026-01-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,28% 


1 000,00 16 16 16 0,46 


OKBG0427 
(PL0000500260) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2027-04-27 


stała stopa 
procentowa 1,88% 


1 000,00 50 50 51 1,47 


WZ0528 
(PL0000110383) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2028-05-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,25% 


1 000,00 100 98 100 2,88 


DS1029 
(PL0000111498) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2029-10-25 


stała stopa 
procentowa 2,75% 


1 000,00 8 8 9 0,26 


OKBG0630 
(PL0000500278) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2030-06-05 


stała stopa 
procentowa 2,13% 


1 000,00 443 447 450 12,97 


OKBG0733 
(PL0000500294) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2033-07-21 


stała stopa 
procentowa 2,25% 


1 000,00 100 100 103 2,97 


Razem             907 909 922 26,58 


Bony skarbowe 


Bony pieniężne 


Inne 


O terminie wykupu powyżej 1 
roku razem: 


            907 909 922 26,58 


Dłużne papiery wartościowe 
razem 


            907 909 922 26,58 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany 


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu 


IAR - inny aktywny rynek 


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym 


 


2.4. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą 


 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE 
PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO 


INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA 
GRANICĄ 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Nazwa emitenta 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Liczba 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


AMUNDI MSCI EM ASIAUCITS ETF 
(LU1681044480) 


AR-RR  Paris Stock Exchange AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF Luksemburg  1 762 267 298 8,59 


iShares Core S&P 500UCITS ETF 
(IE00B5BMR087) 


AR-RR  London Stock Exchange iShares CORE S&P 500 UCITS ETF Irlandia  206 258 292 8,42 


ISHARES S&P500 INFORTECH SECT UCITS 
ETF (IE00B3WJKG14) 


AR-RR  London Stock Exchange 
iShares S&P 500 Information Tech. Sector 


UCITS ETF 
Irlandia  3 526 192 217 6,26 


VANGUARD FTSE DEVELOEUR EX UK UCITS 
ETF (IE00BKX55S42) 


AR-RR  London Stock Exchange 
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EX 


UK UCITS ETF 
Irlandia  720 99 105 3,03 


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE 
PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO 
INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA 
GRANICĄ razem     


6 214 816 912 26,30 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system 
obrotu   


 
 


   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
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2.5. Instrumenty pochodne 
 


(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


INSTRUMENTY POCHODNE 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Emitent (wystawca) 
Kraj siedziby 


emitenta 
(wystawcy) 


Instrument 
bazowy 


Liczba 
Wartość 


według ceny 
nabycia  


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy  


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


I. Wystandaryzowane 
instrumenty pochodne 


         


II. Niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne 


     1 0 (4) (0,12) 


FORWARD EUR/PLN 03.02.2021 
SHORT (FW2EUR030221) 


NNRA nie dotyczy 
Societe Generale S.A. 


Oddział w Polsce 
Polska 75 000 EURO 1 0 (4) (0,12) 


INSTRUMENTY POCHODNE razem   1 0 (4) (0,12) 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany 


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu 


IAR - inny aktywny rynek 


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym 


*Procentowy udział ujemnej wyceny bilansowej instrumentów pochodnych w zobowiązaniach ogółem wynosi 3,10% 


 
 


3. TABELE DODATKOWE 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


Gwarantowane składniki lokat Rodzaj 
Łączna 
liczba 


Wartość 
według ceny 


nabycia 


Wartość według 
wyceny na dzień 


bilansowy 


Procentowy udział 
w aktywach ogółem 


Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 
Dłużne papiery 


wartościowe 
686 691 698 20,12 


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP  0 0 0 0,00 


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego 


 0 0 0 0,00 


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


 0 0 0 0,00 


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


 0 0 0 0,00 


 
(w tysiącach złotych) 


Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem 


Grupa Kapitałowa OPONEO.PL S.A. 15 0,43 


Grupa PZU SA 222 6,40 


 
(w tysiącach złotych) 


Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 
Wartość według wyceny na dzień 


bilansowy 
Procentowy udział w aktywach 


ogółem 


OKBG0630 (PL0000500278) 116 3,34 


OKBG0725 (PL0000500286) 94 2,72 


OKBG0733 (PL0000500294) 51 1,48 


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


261 7,54 


 


 
 


(w tysiącach złotych  z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach)


Rodzaj Łączna liczba
Wartość według ceny 


nabycia


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 


98 ustawy


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


Getin Holding SA  1 032 0.97


Grupa Kapitałowa Asseco Poland SA   380 0.36


Grupa Kapitałowa Polimex - Mostostal   182 0.17


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


  0 0.00


Papiery wartościowe emitowane przez 


międzynarodowe instytucje finansowe, 


których członkiem jest RP lub przynamniej 


jedno z państw OECD


Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba


Wartość według 


ceny nabycia


 w tys. PLN


Wartość 


według 


wyceny na 


dzień 


bilansowy


Procentowy udział 


w aktywach 


ogółem


  0   0   0 0.00


 Na dzień bilansowy nie znajdowały się w portfelu Subfunduszu papiery wartościowe nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy inne niż 


emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski


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


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD       


(z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje 


finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej 


jedno z państw należących do OECD


Gwarantowane składniki lokat


Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 


terytorialnego
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III    BILANS 
 


( w tysiącach złotych) 
31 grudnia 
2020 roku 


31 grudnia 
2019 roku 


I. Aktywa 3 469 323 


 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 95 308 


 2. Należności 8 0 


 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 


 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 326 15 


    - dłużne papiery wartościowe 897 5 


 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 25 0 


    - dłużne papiery wartościowe 25 0 


 6. Nieruchomości 0 0 


 7. Pozostałe aktywa 15 0 


II. Zobowiązania 129 294 


III. Aktywa netto (I-II) 3 340 29 


IV. Kapitał funduszu 2 958 29 


 1. Kapitał wpłacony 3 034 29 


 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) (76) 0 


V. Dochody zatrzymane 15 0 


 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 11 0 


 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 0 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 367 0 


VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 3 340 29 


   
Liczba jednostek uczestnictwa (w sztukach) 304 565,49 2 898,37 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (w złotych) 10,97 10,05 
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IV RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
 


(w tysiącach złotych) 
1 stycznia - 
31 grudnia 
2020 roku 


28 listopada - 
31 grudnia 
2019 roku 


I. Przychody z lokat 13 0 


1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 8 0 


2. Przychody odsetkowe 5 0 


3. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 


4. Pozostałe 0 0 


II. Koszty funduszu 2 0 


1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 0 0 


2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 


3. Opłaty dla depozytariusza 0 0 


4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 


5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 


6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 


7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 


8. Usługi prawne 0 0 


9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 


10. Koszty odsetkowe 0 0 


11. Ujemne saldo różnic kursowych 2 0 


12. Pozostałe 0 0 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 


IV. Koszty funduszu netto (II-III) 2 0 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) 11 0 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 371 0 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 4 0 


 - z tytułu różnic kursowych 1 0 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 367 0 


 - z tytułu różnic kursowych (4) 0 


VII. Wynik z operacji 382 0 


   


Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w złotych) 1,25 0,03 
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V ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
 


(w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w złotych oraz ilości jednostek 
uczestnictwa podanej w sztukach) 


1 stycznia - 
31 grudnia 
2020 roku 


28 listopada - 
31 grudnia 
2019 roku 


I. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO   


 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 29 0 


 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 382 0 


    a) Przychody z lokat netto 11 0 


    b) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 0 


    c) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 367 0 


 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 382 0 


 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (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), w tym: 2 929 29 


    a) Powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 3 005 29 


    b) Zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa (76) 0 


 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5) 3 311 29 


 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 3 340 29 


 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 456 12 


II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA   


 1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: 301 667,1200 2 898,3700 


    a) Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 309 480,7000 2 898,3700 


    b) Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa (7 813,5800) 0,0000 


    c) Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa 301 667,1200 2 898,3700 


 2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: 304 565,4900 2 898,3700 


    a) Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 312 379,0700 2 898,3700 


    b) Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa (7 813,5800) 0,0000 


    c) Saldo jednostek uczestnictwa 304 565,4900 2 898,3700 


III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA   


 1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10,05 10,00* 


 2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 10,97 10,05 


 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 9,15 0,50 


 4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny: 7,87 10,00 


    - data wyceny 2020-03-12 2019-11-28 


 5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny: 10,93 10,06 


    - data wyceny 2020-12-29 2019-12-27 


 6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem 
daty wyceny: 


10,92 10,05 


    - data wyceny 2020-12-30 2019-12-30 


IV. PROCENTOWY UDZIAŁ KOSZTÓW FUNDUSZU W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO (W SKALI ROKU), W 
TYM: 


0,14 0,00 


 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,00 0,00 


 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 


 3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 


 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 


 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 


 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 


 
 







 
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2060 


Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku 


 


10 


VI NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 


1. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SUBFUNDUSZU 
 


1.1. Przyjęte zasady rachunkowości 
 


1.1.1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 
 


Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2007, Nr 249, poz. 1859) („Rozporządzenie”). 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w polskich złotych. Wszystkie wartości, o ile nie 
wskazano inaczej, podane są w zaokrągleniu do tysięcy złotych, w związku z czym mogą 
wystąpić przypadki matematycznych niezgodności pomiędzy poszczególnymi notami 
niniejszego sprawozdania, wynikające z ww. zaokrągleń. 


 
1.1.2. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu 
 


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


2. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także 
w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty 
przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych 
Subfunduszu. 


3. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy. 


4. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po momencie 
dokonania wyceny określonym w statucie Subfunduszu oraz składniki, dla których we 
wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji uwzględnia się w 
najbliższej wycenie aktywów Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiązań. 


5. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu według ceny 
nabycia. Przyjmuje się, że składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia 
równą zeru.  


6. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki 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. 


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


8. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako 
pierwsze” (HIFO), polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny 
nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w 
wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej. Przy wyliczaniu zysku lub 
straty ze zbycia lokat metody, o której mowa powyżej nie stosuje się do: 


✓ papierów wartościowych nabytych przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, 


✓ zobowiązań z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się 
Subfunduszu do odkupu, 


✓ należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu 
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, 


✓ zobowiązań z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu 
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych. 
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9. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego 
składnika lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika. 


10. W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji uznaje się, iż 
wygaśnięciu podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia 
otrzymano najniższą premię netto. 


11. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych likwiduje się według metody „najdroższe 
likwiduje się jako pierwsze” (HIFO). 


12. Prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji 
wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający tego prawa poboru. 
Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości równej zero, w 
dniu następnym po wygaśnięciu tego prawa. 


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


14. Prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo do otrzymania 
dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. 


15. Podatki z tytułu dochodów od odsetek uzyskanych od papierów wartościowych 
emitowanych za granicą ujmuje się na bieżąco, proporcjonalnie do wysokości 
naliczonych odsetek o ile pobranie podatku od odsetek jest uprawdopodobnione. 


16. Podatki z tytułu pozostałych pożytków uzyskanych od papierów wartościowych 
emitowanych za granicą ujmuje się w dniu ich ustalenia. 


17. Zobowiązania Subfunduszu z tytułu wystawionych opcji ujmuje się w bilansie w pozycji 
zobowiązania z tytułu wystawionych opcji. W dniu wystawienia opcji zobowiązanie z 
tytułu wystawienia opcji ujmuje się w wysokości otrzymanej premii netto. 


18. 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. 


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


20. Przychody z lokat obejmują w szczególności: 


✓ dywidendy i inne udziały w zyskach, 


✓ przychody odsetkowe, 


✓ dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków 
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. 


Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości 
godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych 
przez emitenta. 


Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej. 


21. Koszty operacyjne Funduszu/Subfunduszu obejmują w szczególności: 


✓ wynagrodzenie Aviva Investors Poland TFI SA za zarządzanie 
Funduszem/Subfunduszem, w tym również wynagrodzenie zmienne, uzależnione 
od wyników zarządzania, o ile Statut przewiduje pobieranie takiego 
wynagrodzenia, 


✓ koszty odsetkowe, 


✓ ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków 
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, 
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✓ inne koszty operacyjne takie jak wynagrodzenie depozytariusza, koszty związane 
z prowadzeniem rejestru uczestników Funduszu/Subfunduszu o ile Statut 
Funduszu przewiduje ponoszenie takich kosztów. 


22. Rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczana jest 
w każdym dniu wyceny za każdy dzień roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
ustalonych w poprzednim dniu wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach 
miesięcznych. 


23. Rezerwa na wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania ustalana 
jest w każdym dniu wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy w okresie 
rozliczeniowym. 


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


25. W przypadku innych kosztów operacyjnych o istotnej wartości tworzy się rezerwę na 
przewidywane wydatki. Rezerwa tworzona jest w każdym dniu wyceny na podstawie 
wiarygodnych szacunków, w szczególności w oparciu o stawki okresowe i zgodnie z 
warunkami zawartych umów. 


26. Pozostałe koszty ujmowane są z chwilą ich faktycznego poniesienia. 


27. Dla kategorii kosztowej, dla której Statut określa maksymalną wysokość (limit) kosztów 
obciążających Subfundusz w dniu, w którym przewidywana wartość tego kosztu 
przekracza ten limit w księgach rachunkowych Funduszu ujmuje się należność od 
Towarzystwa z tytułu zwrotu koszów w wysokości nadwyżki tych kosztów ponad 
ustalony limit. 


28. W przypadku inwestycji w składniki lokat, od których dochody na podstawie przepisów 
prawa podlegają opodatkowaniu, tworzona jest rezerwa na podatek dochodowy w 
wysokości proporcjonalnej do naliczonych przychodów z lokat lub niezrealizowanego 
zysku. 


29. Papiery wartościowe będące przedmiotem udzielonej pożyczki są wyłączane z bilansu 
Subfunduszu jako pożyczkodawcy. Jednocześnie w bilansie Subfunduszu zostaje 
rozpoznana należność z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych. 


Środki pieniężne otrzymane w ramach zabezpieczenia transakcji są ujmowane w 
bilansie Subfunduszu w korespondencji ze zobowiązaniem do ich zwrotu. 


30. Wartość aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w dniu wyceny określonym w 
statucie Funduszu. 


 
1.1.3. Zasady wyceny aktywów Subfunduszu 
 


A. Zasady ogólne 


1. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według 
stanów odpowiednio aktywów Subfunduszu i jego zobowiązań oraz odpowiednio 
kursów, cen i wartości z godziny 23.00 w dniu wyceny oraz na dzień sporządzenia 
sprawozdania finansowego Funduszu. 


2. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według 
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem składników, o których 
mowa w pkt. D 1-4 poniżej.  


B. Wybór rynku głównego 


1. W przypadku, gdy składniki lokat Subfunduszu notowane są na więcej niż jednym 
aktywnym rynku lub w więcej niż jednym systemie notowań, Subfundusz w 
porozumieniu z Depozytariuszem, z zachowaniem najwyższej staranności, dokonuje 
dla danego składnika lokat Subfunduszu wyboru rynku głównego lub właściwego 
systemu notowań, który najlepiej spełnia następujące warunki:  


a) wolumen obrotów dla danego składnika lokat Subfunduszu w ciągu miesiąca 
kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym następuje dzień wyceny 
wskazuje, że dany aktywny rynek lub system notowań w sposób stały i rzetelny 
określa wartość rynkową tego składnika lokat Subfunduszu oraz  


b) możliwość dokonania przez Subfundusz transakcji na danym aktywnym rynku. 
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C. Składniki lokat Subfunduszu notowane na aktywnym rynku 


1. Akcje, prawa do akcji, prawa poboru notowane na aktywnym rynku 


Według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym mowa w 
pkt.A1 powyżej kursu dostępnego na aktywnym rynku, przy czym jeżeli dany rynek 
wyznacza kurs zamknięcia lub inną wartość stanowiącą jego odpowiednik wycena 
następuje według tego kursu lub wartości. 


2. Dłużne papiery wartościowe notowane na aktywnym rynku 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA – według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 kursu zamknięcia. 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest Treasury BondSpot 
Poland – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o 
którym mowa w pkt. A1 kursu fixing –, a w przypadku jego braku dla danego 
papieru wartościowego według ostatniej ceny transakcyjnej ogłoszonej przez ten 
rynek. W przypadku braku transakcji w danym dniu wycena odbywa się w 
szczególności na podstawie: 


a) Bloomberg Generic (BGN), a w przypadku jego braku dla danego składnika 
lokat Funduszu/Subfunduszu, 


b) Fit Composite (CBBT), a w przypadku jego braku dla danego składnik lokat 
Funduszu/Subfunduszu, 


c) średniej z  najlepszych ofert kupna i sprzedaży dostępnych (aktywnych) na 
tym rynku w momencie zamknięcia sesji, z zastrzeżeniem, że uwzględnienie 
wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne. 


Jeżeli dokonanie wyceny na podstawie danych, o których mowa w lit. a) – c), nie 
jest możliwe lub gdy w zgodnej ocenie Funduszu i Depozytariusza wycena nie 
odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat, dopuszcza się przyjęcie 
do wyceny średniej z ofert kupna i sprzedaży ogłoszonych przez przynajmniej dwie 
uznane (profesjonalne) instytucje finansowe, pod warunkiem że ogłoszone oferty 
pozwalają wiarygodnie oszacować wartość godziwą składnika lokat. W przypadku 
gdy sposób wyceny opisany w zdaniu poprzednim nie jest możliwy do przyjęcia, 
składnik lokat jest wyceniany zgodnie z zasadami dotyczącymi składników lokat 
nienotowanych na aktywnych rynku. 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest inny aktywny rynek, 
w szczególności dłużne papiery wartościowe notowane na rynkach zagranicznych 
– według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym 
mowa w pkt. A1 kursu, przy czym jeżeli dany rynek wyznacza kurs zamknięcia lub 
inną wartość stanowiącą jego odpowiednik wycena następuje według tego kursu 
lub wartości. W przypadku braku transakcji w danym dniu wycena odbywa się w 
szczególności na podstawie: 


a) Bloomberg Generic (BGN), a w przypadku jego braku dla danego składnika 
lokat Funduszu/Subfunduszu, 


b) Fit Composite (CBBT), a w przypadku jego braku dla danego składnik lokat 
Funduszu/Subfunduszu, 


c) średniej z  najlepszych ofert kupna i sprzedaży dostępnych (aktywnych) na 
tym rynku w momencie zamknięcia sesji, z zastrzeżeniem, że uwzględnienie 
wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne. 


 
Jeżeli dokonanie wyceny na podstawie danych, o których mowa w lit. a) – c), nie 
jest możliwe lub gdy w zgodnej ocenie Funduszu i Depozytariusza wycena nie 
odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat, dopuszcza się przyjęcie 
do wyceny średniej z ofert kupna i sprzedaży ogłoszonych przez przynajmniej dwie 
uznane (profesjonalne) instytucje finansowe, pod warunkiem że ogłoszone oferty 
pozwalają wiarygodnie oszacować wartość godziwą składnika lokat. W przypadku 
gdy sposób wyceny opisany w zdaniu poprzednim nie jest możliwy do przyjęcia, 
składnik lokat jest wyceniany zgodnie z zasadami dotyczącymi składników lokat 
nienotowanych na aktywnych rynku. 


W uzasadnionych przypadkach gdy kurs uznawany za kurs zamknięcia różni się 
istotnie od kursów wyznaczonych na podstawie innych, wiarygodnych danych 
rynkowych, dopuszcza się przyjęcie do wyceny kursu innego niż kurs zamknięcia 
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mimo że w dniu wyceny została zawarta co najmniej jedna transakcja na rynku 
głównym. 


✓ W przypadku, gdy ze względu na zbliżający się termin wykupu dłużnych papierów 
wartościowych nie jest możliwe dokonanie wyceny według zasad określonych 
powyżej papiery te wycenia się metodą odpisu dyskonta lub amortyzacji premii 
powstałych jako różnica pomiędzy ceną wykupu danego papieru wartościowego, 
a ostatnią wartością godziwą, po jakiej Subfundusz wycenił dany papier 
wartościowy według zasad określonych powyżej. 


3. Terminowe instrumenty pochodne - według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 ustalonego na aktywnym rynku kursu 
określającego stan rozliczeń Subfunduszu i instytucji rozliczeniowej. 


4. Pozostałe składniki lokat Subfunduszu – według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 ustalonego na aktywnym rynku kursu, 
przy czym jeżeli dany rynek wyznacza kurs zamknięcia lub inną wartość stanowiącą 
jego odpowiednik wycena następuje według tego kursu lub wartości. 


D. Składniki lokat Subfunduszu nienotowane na aktywnym rynku 


1. Dłużne papiery wartościowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane są w 
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej, przy czym w przypadku przeszacowywania dłużnych papierów 
wartościowych wycenianych według wartości godziwej, do wysokości skorygowanej 
ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień 
przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. W przypadku, gdy data 
zawarcia transakcji nabycia jest różna od daty jej rozliczenia papier wartościowy ujmuje 
się w księgach rachunkowych w cenie nabycia, a skorygowaną cenę nabycia wylicza 
się od dnia rozliczenia transakcji nabycia. 


2. Depozyty wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


3. 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. 


4. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu 
do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą 
korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej. 


5. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne wycenia się w oparciu o modele wyceny 
powszechnie stosowane dla danego typu instrumentów, a w szczególności w 
przypadku kontraktów terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, stóp 
procentowych - wg modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 


6. Dłużne papiery wartościowe zawierające wbudowane instrumenty pochodne wycenia 
się według wartości godziwej oszacowanej przez wyspecjalizowaną, niezależną 
jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi lub jeżeli Subfundusz nie korzysta z usług 
takiej jednostki w następujący sposób: 


✓ w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściśle powiązane z 
wycenianym papierem dłużnym to wartość całego instrumentu finansowego 
będzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu 
finansowego modelu wyceny uwzględniając w swojej konstrukcji modele wyceny 
poszczególnych wbudowanych instrumentów pochodnych,  


✓ w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane z 
wycenianym papierem dłużnym, wówczas wartość wycenianego instrumentu 
finansowego będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego 
(bez wbudowanych instrumentów pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu 
efektywnej stopy procentowej oraz wartości wbudowanych instrumentów 
pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele właściwe dla poszczególnych 
instrumentów pochodnych. Jeżeli jednak wartość godziwa wydzielonego 
instrumentu pochodnego nie może być wiarygodnie określona to taki instrument 
wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny zalicza się odpowiednio 
do przychodów odsetkowych lub kosztów odsetkowych. 
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7. Jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa nienotowane na aktywnym rynku 
wycenia się według ostatniej ogłoszonej przez dany fundusz lub właściwą instytucję 
wartości aktywów netto funduszu na jednostkę lub tytuł uczestnictwa skorygowaną o 
ewentualne, znane Subfunduszowi zmiany wartości godziwej, jakie wystąpiły od 
momentu ogłoszenia do dnia wyceny. 


8. Prawa poboru nienotowane na aktywnym rynku wycenia się według: 


✓ wartości teoretycznej praw poboru jako różnicy między ceną akcji z ostatniego 
notowania z prawem poboru, a ceną odniesienia na pierwszym notowaniu akcji 
po ustaleniu prawa poboru lub 


✓ wartości bieżącej prawa poboru uwzględniającej różnicę między bieżącym 
kursem rynkowym akcji spółki a ceną akcji nowej emisji oraz liczbę praw poboru 
potrzebnych do objęcia jednej akcji nowej emisji, 


w zależności od tego, która z powyższych wartości jest niższa. 


9. Jeżeli akcje nienotowane na aktywnym rynku są tożsame w prawach do akcji 
notowanych na aktywnym rynku, wycenia się je według cen tych papierów 
wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. C1. W przeciwnym wypadku 
akcje wycenia się w oparciu o ostatnią z cen, po jakiej nabywano akcje na rynku 
pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość godziwą prawa 
poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa, a w przypadku, gdy 
zostały określone różne ceny dla nabywców – w oparciu o średnią cenę nabycia, 
ważoną liczbą nabytych akcji, o ile cena ta została podana do publicznej wiadomości, z 
uwzględnieniem zmian wartości tych akcji, spowodowanych zdarzeniami mającymi 
wpływ na ich wartość godziwą. 


10. Jeżeli prawa do akcji nienotowane na aktywnym rynku są tożsame w prawach do akcji 
notowanych na aktywnym rynku, wycenia się je według cen tych papierów 
wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. C1. W przeciwnym wypadku 
prawa do akcji wycenia się w oparciu o ostatnią z cen po jakiej nabywano je na rynku 
pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość godziwą prawa 
poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa. 


11. Pozostałe składniki lokat Subfunduszu nienotowane na aktywnym rynku wyceniane są 
na podstawie zasad określonych przez Subfundusz, zaakceptowanych przez 
Depozytariusza, według wiarygodnie ustalonej wartości godziwej na podstawie 
oszacowania wartości składnika lokat Subfunduszu za pomocą powszechnie uznanych 
metod estymacji. 


E. Wycena aktywów i zobowiązań Subfunduszu denominowanych w walutach obcych 


1. Aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w 
walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie są notowane 
na aktywnym rynku – w walucie, w której są denominowane. 


 
2. Aktywa i zobowiązania, o których mowa w pkt. 1 wykazuje się w złotych polskich po 


przeliczeniu według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym 
mowa w pkt. A1, średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank 
Polski. 


F. Wycena należności z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych 


1. Należności z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych są wyceniane 
zgodnie z zasadami przyjętymi do wyceny pożyczonych papierów wartościowych. 


 
1.2. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 


 
W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zmiany stosowanych przez Subfundusz zasad 
rachunkowości. 
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2. NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Z tytułu zbytych lokat 0 0 


Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 


Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 0 0 


Z tytułu dywidend 0 0 


Z tytułu odsetek 8 0 


Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 


Pozostałe należności 0 0 


Razem 8 0 


 
 
3. ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Z tytułu nabytych aktywów 69 0 


Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się subfunduszu do odkupu 0 0 


Z tytułu instrumentów pochodnych 4 0 


Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa 56 294 


Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 0 0 


Z tytułu wypłaty dochodów subfunduszu 0 0 


Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 


Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 


Z tytułu rezerw 0 0 


Pozostałe zobowiązania 0 0 


Razem 129 294 


 
 
4. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 
 


 (w tysiącach złotych) Waluta 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. PLN 90 308 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 2 0 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 3 0 


Razem  95 308 


 


Średni w okresie sprawozdawczym stan środków 


pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących 


zobowiązań Subfunduszu 


 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


 EUR 1 0 


 PLN 16 6 


 USD 1 0 


Razem  18 6 
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5. RYZYKA 
 


5.1. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej 
 


5.1.1. Aktywa i zobowiązania Subfunduszu obciążone ryzykiem wartości godziwej 
wynikającym ze stopy procentowej 


 
Na ryzyko zmiany wartości godziwej związane z wahaniami stopy procentowej narażone są przede 
wszystkim dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego o stałym 
oprocentowaniu i zerokuponowe. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 740 tysięcy 
złotych, co stanowiło 21,33% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 4 tysiące 
złotych, co stanowiło 1,24% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej. 
 


5.1.2. Aktywa i zobowiązania Subfunduszu obciążone ryzykiem przepływów środków 
pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 


 
Na ryzyko przepływów środków pieniężnych związane z wahaniami stopy procentowej narażone 
są dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej.  
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 182 tysięcy 
złotych, co stanowiło 5,25% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 1 tysiąc 
złotych, co stanowiło 0,31% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem przepływów pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej. 
 
5.2. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym 
 


5.2.1. Maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym 
 
Subfundusz, jako subfundusz zdefiniowanej daty, lokuje Aktywa Subfunduszu w część udziałową 
oraz część dłużną. Na dzień bilansowy udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu powinien wynosić od 60% do 80%, a części dłużnej od 20% do 40%. Wraz ze 
zbliżaniem się Subfunduszu do zdefiniowanej daty udział części udziałowej będzie stopniowo 
spadał do poziomu maksymalnie 15%, a części dłużnej rósł do poziomu minimum 85% Aktywów 
Subfunduszu zgodnie z harmonogramem wskazanym w statucie i ustawie o pracowniczych 
planach kapitałowych. 
 
W ramach części dłużnej Aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w obligacje, instrumenty rynku 
pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe, które obciążone są ryzykiem kredytowym. 
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Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku struktura aktywów Subfunduszu 
przedstawia się następująco: 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Akcje oraz wynikające z nich prawa 1 517 10 


Dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego 


emitowane przez Skarb Państwa (z odsetkami) 


199 5 


Dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego 


pozostałych emitentów (z odsetkami) 


731 0 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 


inwestowania mające siedzibę za granicą 


912 0 


Przedpłaty na zakup papierów wartościowych 15 0 


Środki pieniężne na rachunkach bankowych w bankach krajowych 95 308 


Razem aktywa Subfunduszu 3 469 323 


 


5.2.2. Wskazanie przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych 
kategoriach lokat 


 
Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu wyłącznie w papiery 
wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, 
poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu 
terytorialnego, rządy państw należących do OECD oraz następujące międzynarodowe instytucje 
finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju. W takim przypadku Subfundusz jest obowiązany dokonywać lokat w papiery 
wartościowe co najmniej 6 różnych emisji jednego emitenta z tym, że wartość lokat w papiery 
wartościowe jednej emisji nie może przekroczyć 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku udział lokat w dłużne papiery 
wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez wyżej wymienionych emitentów wraz 
z odsetkami należnymi wynosił odpowiednio 26,09% i 1,55% aktywów Subfunduszu. 


 
5.3. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem 


przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat 
 
Aktywa Subfunduszu lokowane są w głównie w krajowe papiery wartościowe i inne instrumenty 
finansowe przewidziane w statucie Funduszu. Statut dopuszcza dokonywanie lokat w aktywa 
denominowane w walucie innej niż złoty, przy czym wartość takich lokat nie może przekroczyć 30% 
wartości Aktywów Subfunduszu. Przy dokonywaniu lokat denominowanych w walutach obcych 
istnieje ryzyko walutowe związane ze zmiennością kursów walut i w związku z tym potencjalną 
utratą wartości składników lokat Subfunduszu wyrażoną w złotych.  


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku procentowy udział składników 
aktywów denominowanych w poszczególnych walutach obcych w aktywach Subfunduszu 
przedstawiał się następująco: 
 


Składniki aktywów denominowane w walutach obcych 


31 grudnia 


2020 roku 


(%) 


31 grudnia 


2019 roku 


(%) 


Euro (EUR) 11,67 0,00 


- w tym tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje mające siedzibę 


za granicą 


11,62 0,00 


Dolar USA (USD) 14,76 0,00 


- w tym tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje mające siedzibę 


za granicą 


14,67 0,00 


Razem 26,43 0,00 


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem walutowym. 
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6. INSTRUMENTY POCHODNE 
 


Subfundusz posiada w swoim portfelu kontrakty FX forward, które zostały zawarte w celu 
ograniczenia ryzyka walutowego w stosunku do posiadanych przez Subfundusz zagranicznych 
instrumentów finansowych denominowanych w walutach obcych, poprzez zabezpieczenie kursu 
wymiany walut na złote. 


 
Kontrakty FX forward będące w posiadaniu Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2020 roku: 
 
 
 
 
 
 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie posiadał w portfelu instrumentów pochodnych. 
 
 


7. TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO 
ODKUPU 
 
7.1. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie był stroną 
transakcji przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. 
 
7.2. Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie był stroną 
transakcji przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu. 
 
7.3. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów 


rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 
 


W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zawierał tego typu 
transakcji. 
 
7.4. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie 


przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zawierał tego typu 
transakcji. 


 
 
8. KREDYTY I POŻYCZKI 


 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zaciągał żadnych 
kredytów i pożyczek. 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie udzielał żadnych 
kredytów i pożyczek. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Typ 


zajętej 


pozycji


Rodzaj Instrumentu 


pochodnego
Cel otwarcia pozycji


Wartość 


otwartej 


pozycji


Wartość przyszłych strumieni 


pieniężnych


Terminy przyszłych strumieni 


pieniężnych


Kwota będąca 


podstawą przyszłych 


płatności


Termin zapadalności albo 


wygaśnięcia instrumentu 


pochodnego


Termin wykonania 


instrumentu pochodnego 


Krótka
Kontrakt terminow y na 


w ymianę w alut FWD


Ograniczenie ry zy ka 


w alutow ego portfela lokat 


denominow anego w  


w alutach obcy ch


(4) ty s. PLN


Płatność w y chodząca: 75 ty s. EUR


 


Płatność do otrzy mania: 343 ty s. PLN


03.02.2021


03.02.2021


75  ty s. EUR
termin zamknięcia pozycji - 


03.02.2021


termin płatności gotów kow ych - 


03.02.2021
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9. WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE 
 


9.1. Walutowa struktura pozycji bilansu 
 


(w tysiącach złotych) 
31 Grudnia 2020 roku 31 Grudnia 2019 roku 


EUR PLN USD RAZEM EUR PLN USD RAZEM 


I. AKTYWA 405 2 552 512 3 469 0 323 0 323 


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 90 3 95 0 308 0 308 


2. Należności 0 8 0 8 0 0 0 0 


3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 0 0 0 0 


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 403 2 414 509 3 326 0 15 0 15 


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 25 0 25 0 0 0 0 


6. Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0 


7. Pozostałe aktywa 0 15 0 15 0 0 0 0 


         


II. ZOBOWIĄZANIA 0 129 0 129 0 294 0 294 


         


III. AKTYWA NETTO 405 2 423 512 3 340 0 29 0 29 


         


 


 


9.2. Dodatnie różnice kursowe 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


28 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Zrealizowane dodatnie różnice kursowe 4 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 4 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 8 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 8 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Razem 12 0 
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9.3. Ujemne różnice kursowe 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


28 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Zrealizowane ujemne różnice kursowe: (3) 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa (3) 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Niezrealizowane ujemne różnice kursowe (12) 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa (12) 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Razem (15) 0 
 


9.4. Średni kurs waluty sprawozdania finansowego wyliczany przez NBP, z dnia sporządzenia 
sprawozdania finansowego 


 


 Kurs w stosunku do zł  
na 31 grudnia 2020 roku 


Kurs w stosunku do zł 
na 31 grudnia 2019 roku 


waluta 


Euro 4,6148 4,2585 EUR 


Dolar USA 3,7584 3,7977 USD 


 
 


10. DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 
 
10.1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 


 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


28 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


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


- Papiery wartościowe udziałowe (6) 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 10 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


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


- Papiery wartościowe udziałowe 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 0 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


Razem 4 0 
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10.2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


28 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 367 0 


- Papiery wartościowe udziałowe 258 0 


- Dłużne papiery wartościowe 13 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 96 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


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


- Papiery wartościowe udziałowe 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 0 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


Razem 367 0 


 
Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają wartość aktywów netto Subfunduszu. Subfundusz 
nie wypłaca kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupywania jednostek uczestnictwa. 
 
 


11. KOSZTY SUBFUNDUSZU 
 
11.1. Koszty Subfunduszu pokrywane przez Towarzystwo 
 


Zgodnie ze statutem Funduszu Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty: 


1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, 
zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 


2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach 
lokowania Aktywów Subfunduszu; 


3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu; 


4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz 
korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 


5) wynagrodzenie depozytariusza Funduszu; 


6) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu lub Subrejestru 
Uczestników danego Subfunduszu; 


7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszu, w tym opłaty za 
zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa; 


8) koszty ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszu postanowieniami 
Statutu lub przepisami prawa; 


9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych dotyczących Subfunduszu wymaganych 
przepisami prawa; 


10) koszty likwidacji Subfunduszu; 


11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 
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Koszty, o których mowa w pkt 5) i 6) powyżej, mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do 
wysokości: 


1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy 
Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż lub równa 10.000.000 zł; 


2) sumy kwoty 50.000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, ponad kwotę 
10.000.000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10.000.000 zł. 


Koszty, o których mowa w pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie 
wyższej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 


W okresie, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż 2.000.000 zł, 
Towarzystwo pokrywa z własnych środków koszty Subfunduszu, o których mowa w pkt 5), 6), 8) i 
9). 


Koszty działalności Subfunduszu, które nie są wskazane powyżej pokrywa Towarzystwo 
z własnych środków. 


W związku z decyzją Zarządu Towarzystwa w okresie sprawozdawczym Towarzystwo pokryło z 
własnych środków wszelkie koszty związane z działalnością Subfunduszu. 


 


11.2. Wynagrodzenie Towarzystwa 
 


Zgodnie ze Statutem Funduszu za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo może pobierać z 
Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie, składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i 
części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem 
osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.  


Wynagrodzenie Stałe wynosi maksymalnie 0,4% w skali roku naliczone od średniej rocznej 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. W okresie sprawozdawczym Towarzystwo nie pobierało 
Wynagrodzenia Stałego.  


Wynagrodzenie Zmienne nie może przewyższać 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
skali roku i może być naliczane na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu 
ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty 
wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów 
Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK. Wynagrodzenie Zmienne 
może być pobierane pod warunkiem: 


1) realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok, 


2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę 
Referencyjną. 


Zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia Wynagrodzenie Zmienne może być pobierane po raz 
pierwszy w roku 2022. W związku z tym w okresie sprawozdawczym nie naliczano Wynagrodzenia 
Zmiennego za zarządzanie Subfunduszem.  


 


12. DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 
 


 
31 grudnia  


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Wartość aktywów netto Subfunduszu w tysiącach złotych 3 340 29 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w złotych 10,97 10,05 
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VII INFORMACJA DODATKOWA 
 


1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu 
finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 


 
Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie zidentyfikowano znaczących zdarzeń 
dotyczących lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym. 


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


a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 
 
Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia, a nie zostały 
uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 
 


3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 
finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i 
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 
 
Nie występują różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w 
porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi 
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 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 błędy podstawowe nie wystąpiły. 


 
5. Informacja o aktualnie stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu 


 
Towarzystwo stosuje procesy, metody i procedury pomiaru oraz zarządzania ryzykiem, a także 
oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu. W odniesieniu do Subfunduszu stosowana jest metoda 
zaangażowania. 


 
6. Inne informacje, niż wskazane powyżej, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę 


sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zdarzenia, inne 
niż ujawnione w sprawozdaniu finansowym, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu. 


 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera 24 kolejno ponumerowane strony. 


 
 
 
 


Marek Przybylski – Prezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 


Tymoteusz Paleczny – Wiceprezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  


 


Marek Wierzbołowski – Dyrektor Finansowo-Administracyjny 


(Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Subfunduszu) 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 


 
 
Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 roku. 
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I WPROWADZENIE 
 


1. INFORMACJE OGÓLNE 
 


Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK („Fundusz”) jest specjalistycznym funduszem 
inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 maja 
2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 95 z późniejszymi zmianami) („Ustawa”). 


Wszystkie subfundusze wydzielone w ramach Funduszu są subfunduszami zdefiniowanej daty w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych („Ustawa PPK”) 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) i przeznaczone są do przyjmowania wpłat w ramach pracowniczych planów 
kapitałowych tworzonych zgodnie z przepisami Ustawy PPK. 


Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 5 kwietnia 2019 roku, pod numerem 
RFi 1637. 


 
Wg stanu na dzień bilansowy w skład Funduszu wchodzą następujące subfundusze: 


- Aviva PPK 2025, 


- Aviva PPK 2030, 


- Aviva PPK 2035, 


- Aviva PPK 2040, 


- Aviva PPK 2045, 


- Aviva PPK 2050, 


- Aviva PPK 2055, 


- Aviva PPK 2060. 


 


Subfundusz Aviva PPK 2055 („Subfundusz”) został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako 
Subfundusz wydzielony w ramach Funduszu a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została 
dokonana na dzień 21 listopada 2019 roku. 


Fundusz oraz Subfundusz zostały utworzone na czas nieograniczony. 
 


2. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU 
 
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat.  


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2055 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 
1993-1997. 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 
uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 
inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 
rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe.  


Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) W okresie do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu; 


2) W okresie do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu;  
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3) W okresie od dnia 01.01.2035 roku do dnia 31.12.2044 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu;  


4) W okresie od dnia 01.01.2035 roku do dnia 31.12.2044 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 30% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu;  


5) W okresie od dnia 01.01.2045 roku do dnia 31.12.2049 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 25% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;  


6) W okresie od dnia 01.01.2045 roku do dnia 31.12.2049 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;  


7) W okresie od dnia 01.01.2050 roku do dnia 31.12.2054 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;  


8) W okresie od dnia 01.01.2050 roku do dnia 31.12.2054 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;  


9) W okresie od dnia 01.01.2055 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu;  


10) W okresie od dnia 01.01.2055 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 


 
3. TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 
 
Organem zarządzającym Funduszem jest Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, 
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011017. Sądem rejestrowym dla 
Towarzystwa jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego.  
 
4. OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY 
 
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 
dnia 31 grudnia 2020 roku. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2020 roku.  
 
5. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI 
 
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
przez Subfundusz oraz Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tj. co najmniej 12 miesięcy po 
dniu 31 grudnia 2020 roku. Zarząd Towarzystwa nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania 
finansowego Subfunduszu oraz połączonego sprawozdania finansowego Funduszu istnienia faktów i 
okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania działalności przez Subfundusz lub 
Fundusz w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli 31 grudnia 2020 roku na skutek 
zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia działalności Subfunduszu 
lub Funduszu. 
 
6. PODMIOT, KTÓRY PRZEPROWADZIŁ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
Niniejsze sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Badania sprawozdania 
finansowego dokonała firma BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową 
Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355. 
 
7. KATEGORIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 
 
Subfundusz nie zbywa jednostek uczestnictwa różnych kategorii. 
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II ZESTAWIENIE LOKAT 
 
1. TABELA GŁÓWNA 
 


Składniki lokat 31 grudnia 2020 r. 31 grudnia 2019 r. 


(w tysiącach złotych) 
Wartość 
wg ceny 
nabycia 


Wartość według 
wyceny na 


dzień bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Wartość 
wg ceny 
nabycia 


Wartość według 
wyceny na 


dzień bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Akcje 4 792 5 787 43,31 87 88 17,59 


Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 


Prawa do akcji 84 93 0,69 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 3 224 3 278 24,53 36 36 7,19 


Instrumenty pochodne 0 (14) (0,10) 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 


3 089 3 468 25,97 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 


Razem 11 189 12 612 94,40 123 124 24,78 


* Procentowy udział całkowitej wartości lokat w aktywach ogółem bez uwzględnienia ujemnej wyceny instrumentów pochodnych wynosi 94,50%, natomiast 
udział ujemnej wyceny bilansowej instrumentów pochodnych w wartości zobowiązań ogółem został zaprezentowany w tabeli uzupełniającej do tabeli głównej. 
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2. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 
 


2.1. Akcje 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


AKCJE 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


 11 BIT STUDIOS (PL11BTS00015) AR-RR  GPW 87 Polska  37 41 0,31 


 ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) AR-RR  GPW 2 968 Luksemburg  128 251 1,88 


 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE (PLASSEE00014) AR-RR  GPW 906 Polska  36 39 0,29 


 ATAL (PLATAL000046) AR-RR  GPW 834 Polska  27 27 0,20 


 BENEFIT SYSTEMS (PLBNFTS00018) AR-RR  GPW 133 Polska  102 111 0,83 


 BUDIMEX (PLBUDMX00013) AR-RR  GPW 85 Polska  15 26 0,19 


 CD PROJEKT (PLOPTTC00011) AR-RR  GPW 1 244 Polska  387 342 2,56 


 CELON PHARMA (PLCLNPH00015) AR-RR  GPW 2 324 Polska  88 94 0,70 


 CIECH (PLCIECH00018) AR-RR  GPW 655 Polska  23 21 0,16 


 COMARCH (PLCOMAR00012) AR-RR  GPW 328 Polska  73 64 0,48 


 CREEPY JAR (PLCRPJR00019) AR-ASO  New Connect 130 Polska  135 143 1,07 


 DINO POLSKA (PLDINPL00011) AR-RR  GPW 1 244 Polska  239 360 2,70 


 ENTER AIR (PLENTER00017) AR-RR  GPW 286 Polska  11 11 0,08 


 EUROCASH (PLEURCH00011) AR-RR  GPW 2 649 Polska  38 37 0,28 


 GRUPA AZOTY (PLZATRM00012) AR-RR  GPW 1 009 Polska  24 28 0,21 


 GRUPA LOTOS (PLLOTOS00025) AR-RR  GPW 1 809 Polska  104 75 0,56 


 INGBSK (PLBSK0000017) AR-RR  GPW 60 Polska  8 10 0,07 


 KETY (PLKETY000011) AR-RR  GPW 220 Polska  82 108 0,81 


 KGHM (PLKGHM000017) AR-RR  GPW 2 853 Polska  299 522 3,91 


 LPP (PLLPP0000011) AR-RR  GPW 31 Polska  185 257 1,92 


 MIRBUD (PLMRBUD00015) AR-RR  GPW 53 601 Polska  141 180 1,35 


 MO-BRUK (PLMOBRK00013) AR-RR  GPW 201 Polska  40 46 0,34 


 NEUCA (PLTRFRM00018) AR-RR  GPW 151 Polska  74 98 0,73 


 OPONEO.PL (PLOPNPL00013) AR-RR  GPW 159 Polska  5 7 0,05 


 ORANGE POLSKA (PLTLKPL00017) AR-RR  GPW 8 830 Polska  63 58 0,43 


 PCF GROUP (PLPCFGR00010) AR-RR  GPW 68 Polska  3 5 0,04 


 PEKAO (PLPEKAO00016) AR-RR  GPW 5 272 Polska  305 322 2,41 


 PGE (PLPGER000010) AR-RR  GPW 29 595 Polska  150 192 1,44 


 PGNIG (PLPGNIG00014) AR-RR  GPW 49 116 Polska  242 272 2,04 


 PKN ORLEN (PLPKN0000018) AR-RR  GPW 1 509 Polska  86 87 0,65 


 PKO BP (PLPKO0000016) AR-RR  GPW 16 833 Polska  429 484 3,62 


 PLAYWAY (PLPLAYW00015) AR-RR  GPW 228 Polska  89 144 1,08 


 PZU (PLPZU0000011) AR-RR  GPW 17 892 Polska  521 579 4,34 


 RAINBOW (PLRNBWT00031) AR-RR  GPW 1 947 Polska  30 46 0,34 


 SANTANDER BANK POLSK A (PLBZ00000044) AR-RR  GPW 606 Polska  115 113 0,85 


 SELVITA (PLSLVCR00029) AR-RR  GPW 2 748 Polska  111 136 1,02 


 TAURON (PLTAURN00011) AR-RR  GPW 43 318 Polska  111 118 0,88 


 TEN SQUARE GAMES (PLTSQGM00016) AR-RR  GPW 205 Polska  62 113 0,85 


 TIM (PLTIM0000016) AR-RR  GPW 6 200 Polska  96 114 0,85 


 WIRTUALNA POLSKA HOLDING (PLWRTPL00027) AR-RR  GPW 1 141 Polska  78 106 0,79 


AKCJE razem   259 475  4 792 5 787 43,31 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu   
 


 
   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
 


 
   


 
 
2.2. Prawa do akcji 


 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


PRAWA DO AKCJI 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


 PDA DADELO (PLDADEL00039) AR-RR  GPW 2 395 Polska  45 46 0,34 


 PDA PCF GROUP (PLPCFGR00036) AR-RR  GPW 46 Polska  2 3 0,02 


 PDA PURE BIOLOGICS (PLPRBLG00036) AR-RR  GPW 408 Polska  37 44 0,33 


PRAWA DO AKCJI razem   2 849  84 93 0,69 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu   
 


 
   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
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2.3. Dłużne papiery wartościowe 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości nominalnej oraz ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


Dłużne papiery 
wartościowe 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Emitent 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Termin 
wykupu rrrr-


mm-dd 


Warunki 
oprocentowania 


Wartość 
nominalna 


Liczba 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 
wyceny 
na dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


O terminie wykupu do 1 roku: 


Obligacje 


Bony skarbowe 


Bony pieniężne 


Inne 


O terminie wykupu do 1 roku 
razem: 


            0 0 0 0,00 


O terminie wykupu powyżej 1 roku: 


Obligacje 


OK0722 
(PL0000112165) 


AR-RR GPW Skarb Państwa Polska 2022-07-25 zerokuponowe 1 000,00 20 19 20 0,15 


WZ1129 
(PL0000111928) 


AR-RR GPW Skarb Państwa Polska 2022-11-25 
zmienna stopa 


procentowa 0,25% 
1 000,00 79 76 78 0,58 


OKBG1023 
(PL0000500252) 


NNRA nie dotyczy 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2023-10-28 


zmienna stopa 
procentowa 0,65% 


1 000,00 50 50 50 0,37 


PS0424 
(PL0000111191) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2024-04-25 


stała stopa 
procentowa 2,50% 


1 000,00 10 10 11 0,08 


PS1024 
(PL0000111720) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2024-10-25 


stała stopa 
procentowa 2,25% 


1 000,00 122 124 131 0,98 


WZ0525 
(PL0000111738) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2025-05-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,25% 


1 000,00 104 102 105 0,79 


OKBG0725 
(PL0000500286) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2025-07-03 


stała stopa 
procentowa 1,25% 


1 000,00 341 344 346 2,59 


WZ0126 
(PL0000108817) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2026-01-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,28% 


1 000,00 95 94 95 0,71 


OKBG0427 
(PL0000500260) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2027-04-27 


stała stopa 
procentowa 1,88% 


1 000,00 250 251 257 1,92 


WZ0528 
(PL0000110383) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2028-05-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,25% 


1 000,00 450 439 449 3,36 


DS1029 
(PL0000111498) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2029-10-25 


stała stopa 
procentowa 2,75% 


1 000,00 51 53 58 0,43 


OKBG0630 
(PL0000500278) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2030-06-05 


stała stopa 
procentowa 2,13% 


1 000,00 1 299 1 311 1 318 9,87 


OKBG0733 
(PL0000500294) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2033-07-21 


stała stopa 
procentowa 2,25% 


1 000,00 350 351 360 2,70 


Razem             3 221 3 224 3 278 24,53 


Bony skarbowe 


Bony pieniężne 


Inne 


O terminie wykupu powyżej 1 
roku razem: 


            3 221 3 224 3 278 24,53 


Dłużne papiery wartościowe 
razem 


            3 221 3 224 3 278 24,53 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany 


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu 


IAR - inny aktywny rynek 


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym 


 


2.4. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą 


 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE 
PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO 


INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA 
GRANICĄ 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Nazwa emitenta 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Liczba 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


AMUNDI MSCI EM ASIAUCITS ETF 
(LU1681044480) 


AR-RR  Paris Stock Exchange AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF Luksemburg  6 595 994 1 115 8,35 


iShares Core S&P 500UCITS ETF 
(IE00B5BMR087) 


AR-RR  London Stock Exchange iShares CORE S&P 500 UCITS ETF Irlandia  773 961 1 094 8,19 


ISHARES S&P500 INFORTECH SECT UCITS 
ETF (IE00B3WJKG14) 


AR-RR  London Stock Exchange 
iShares S&P 500 Information Tech. Sector 


UCITS ETF 
Irlandia  14 024 763 863 6,46 


VANGUARD FTSE DEVELOEUR EX UK UCITS 
ETF (IE00BKX55S42) 


AR-RR  London Stock Exchange 
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE 


EX UK UCITS ETF 
Irlandia  2 701 371 396 2,97 


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE 
PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO 
INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA 
GRANICĄ razem     


24 093 3 089 3 468 25,97 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system 
obrotu   


 
 


   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
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2.5. Instrumenty pochodne 
 


(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


INSTRUMENTY POCHODNE 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa 
rynku 


Emitent (wystawca) 
Kraj siedziby 


emitenta 
(wystawcy) 


Instrument 
bazowy 


Liczba 
Wartość 


według ceny 
nabycia  


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy  


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


I. Wystandaryzowane 
instrumenty pochodne 


         


II. Niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne 


     1 0 (14) (0,10) 


FORWARD EUR/PLN 03.02.2021 
SHORT (FW2EUR030221) 


NNRA nie dotyczy 
Societe Generale S.A. 


Oddział w Polsce 
Polska 278 000 EURO 1 0 (14) (0,10) 


INSTRUMENTY POCHODNE razem   1 0 (14) (0,10) 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany 


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu 


IAR - inny aktywny rynek 


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym 


*Procentowy udział ujemnej wyceny bilansowej instrumentów pochodnych w zobowiązaniach ogółem wynosi 2,97% 


 
 
3. TABELE DODATKOWE 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


Gwarantowane składniki lokat Rodzaj 
Łączna 
liczba 


Wartość 
według ceny 


nabycia 


Wartość według 
wyceny na dzień 


bilansowy 


Procentowy udział 
w aktywach ogółem 


Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 
Dłużne papiery 


wartościowe 
2 240 2 257 2 281 17,09 


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP  0 0 0 0,00 


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego 


 0 0 0 0,00 


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


 0 0 0 0,00 


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


 0 0 0 0,00 


 
(w tysiącach złotych) 


Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem 


Grupa Kapitałowa OPONEO.PL S.A. 53 0,39 


Grupa PZU SA 901 6,75 


 
(w tysiącach złotych) 


Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 
Wartość według wyceny na dzień 


bilansowy 
Procentowy udział w aktywach 


ogółem 


OKBG0630 (PL0000500278) 267 2,00 


OKBG0725 (PL0000500286) 346 2,59 


OKBG0733 (PL0000500294) 206 1,54 


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


819 6,13 


 


 
 


(w tysiącach złotych  z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach)


Rodzaj Łączna liczba
Wartość według ceny 


nabycia


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 


98 ustawy


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


Getin Holding SA  1 032 0.97


Grupa Kapitałowa Asseco Poland SA   380 0.36


Grupa Kapitałowa Polimex - Mostostal   182 0.17


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


  0 0.00


Papiery wartościowe emitowane przez 


międzynarodowe instytucje finansowe, 


których członkiem jest RP lub przynamniej 


jedno z państw OECD


Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba


Wartość według 


ceny nabycia


 w tys. PLN


Wartość 


według 


wyceny na 


dzień 


bilansowy


Procentowy udział 


w aktywach 


ogółem


  0   0   0 0.00


 Na dzień bilansowy nie znajdowały się w portfelu Subfunduszu papiery wartościowe nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy inne niż 


emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski


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


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD       


(z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje 


finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej 


jedno z państw należących do OECD


Gwarantowane składniki lokat


Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 


terytorialnego
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III    BILANS 
 


( w tysiącach złotych) 
31 grudnia 
2020 roku 


31 grudnia 
2019 roku 


I. Aktywa 13 354 501 


 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 643 377 


 2. Należności 26 0 


 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 


 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 12 576 124 


    - dłużne papiery wartościowe 3 228 36 


 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 50 0 


    - dłużne papiery wartościowe 50 0 


 6. Nieruchomości 0 0 


 7. Pozostałe aktywa 59 0 


II. Zobowiązania 472 296 


III. Aktywa netto (I-II) 12 882 205 


IV. Kapitał funduszu 11 377 204 


 1. Kapitał wpłacony 11 760 204 


 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) (383) 0 


V. Dochody zatrzymane 67 0 


 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 40 0 


 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 0 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 438 1 


VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 12 882 205 


   
Liczba jednostek uczestnictwa (w sztukach) 1 168 505,58 20 331,78 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (w złotych) 11,02 10,07 
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IV RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
 


(w tysiącach złotych) 
1 stycznia - 
31 grudnia 
2020 roku 


21 listopada - 
31 grudnia 
2019 roku 


I. Przychody z lokat 52 0 


1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 33 0 


2. Przychody odsetkowe 19 0 


3. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 


4. Pozostałe 0 0 


II. Koszty funduszu 12 0 


1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 0 0 


2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 


3. Opłaty dla depozytariusza 0 0 


4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 


5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 


6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 


7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 


8. Usługi prawne 0 0 


9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 


10. Koszty odsetkowe 0 0 


11. Ujemne saldo różnic kursowych 12 0 


12. Pozostałe 0 0 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 


IV. Koszty funduszu netto (II-III) 12 0 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) 40 0 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 464 1 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 27 0 


 - z tytułu różnic kursowych 6 0 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 437 1 


 - z tytułu różnic kursowych (25) 0 


VII. Wynik z operacji 1 504 1 


   


Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w złotych) 1,29 0,05 
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V ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
 


(w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w złotych oraz ilości jednostek 
uczestnictwa podanej w sztukach) 


1 stycznia - 
31 grudnia 
2020 roku 


21 listopada - 
31 grudnia 
2019 roku 


I. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO   


 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 205 0 


 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 504 1 


    a) Przychody z lokat netto 40 0 


    b) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 0 


    c) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 437 1 


 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 504 1 


 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (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), w tym: 11 173 204 


    a) Powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 11 556 204 


    b) Zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa (383) 0 


 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5) 12 677 205 


 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 12 882 205 


 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 967 70 


II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA   


 1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: 1 148 173,8000 20 331,7800 


    a) Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1 186 406,1900 20 331,7800 


    b) Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa (38 232,3900) 0,0000 


    c) Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa 1 148 173,8000 20 331,7800 


 2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: 1 168 505,5800 20 331,7800 


    a) Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1 206 737,9700 20 331,7800 


    b) Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa (38 232,3900) 0,0000 


    c) Saldo jednostek uczestnictwa 1 168 505,5800 20 331,7800 


III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA   


 1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10,07 10,00* 


 2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 11,02 10,07 


 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 9,43 0,70 


 4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny: 7,91 10,00 


    - data wyceny 2020-03-12 2019-11-21 


 5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny: 11,00 10,07 


    - data wyceny 2020-12-29 2019-12-27 


 6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty 
wyceny: 


10,98 10,07 


    - data wyceny 2020-12-30 2019-12-30 


IV. PROCENTOWY UDZIAŁ KOSZTÓW FUNDUSZU W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO (W SKALI ROKU), W 
TYM: 


0,20 0,00 


 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,00 0,00 


 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 


 3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 


 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 


 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 


 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 


*cena na dzień dokonania pierwszej wyceny aktywów netto Subfunduszu tj. 21  listopada 2019 roku 
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VI NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 


1. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SUBFUNDUSZU 
 


1.1. Przyjęte zasady rachunkowości 
 


1.1.1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 
 


Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2007, Nr 249, poz. 1859) („Rozporządzenie”). 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w polskich złotych. Wszystkie wartości, o ile nie 
wskazano inaczej, podane są w zaokrągleniu do tysięcy złotych, w związku z czym mogą 
wystąpić przypadki matematycznych niezgodności pomiędzy poszczególnymi notami 
niniejszego sprawozdania, wynikające z ww. zaokrągleń. 


 
1.1.2. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu 
 


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


2. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także 
w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty 
przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych 
Subfunduszu. 


3. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy. 


4. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po momencie 
dokonania wyceny określonym w statucie Subfunduszu oraz składniki, dla których we 
wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji uwzględnia się w 
najbliższej wycenie aktywów Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiązań. 


5. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu według ceny 
nabycia. Przyjmuje się, że składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia 
równą zeru.  


6. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki 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. 


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


8. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako 
pierwsze” (HIFO), polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny 
nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w 
wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej. Przy wyliczaniu zysku lub 
straty ze zbycia lokat metody, o której mowa powyżej nie stosuje się do: 


✓ papierów wartościowych nabytych przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, 


✓ zobowiązań z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się 
Subfunduszu do odkupu, 


✓ należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu 
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, 


✓ zobowiązań z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu 
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych. 
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9. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego 
składnika lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika. 


10. W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji uznaje się, iż 
wygaśnięciu podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia 
otrzymano najniższą premię netto. 


11. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych likwiduje się według metody „najdroższe 
likwiduje się jako pierwsze” (HIFO). 


12. Prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji 
wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający tego prawa poboru. 
Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości równej zero, w 
dniu następnym po wygaśnięciu tego prawa. 


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


14. Prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo do otrzymania 
dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. 


15. Podatki z tytułu dochodów od odsetek uzyskanych od papierów wartościowych 
emitowanych za granicą ujmuje się na bieżąco, proporcjonalnie do wysokości 
naliczonych odsetek o ile pobranie podatku od odsetek jest uprawdopodobnione. 


16. Podatki z tytułu pozostałych pożytków uzyskanych od papierów wartościowych 
emitowanych za granicą ujmuje się w dniu ich ustalenia. 


17. Zobowiązania Subfunduszu z tytułu wystawionych opcji ujmuje się w bilansie w pozycji 
zobowiązania z tytułu wystawionych opcji. W dniu wystawienia opcji zobowiązanie z 
tytułu wystawienia opcji ujmuje się w wysokości otrzymanej premii netto. 


18. 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. 


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


20. Przychody z lokat obejmują w szczególności: 


✓ dywidendy i inne udziały w zyskach, 


✓ przychody odsetkowe, 


✓ dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków 
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. 


Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości 
godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych 
przez emitenta. 


Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej. 


21. Koszty operacyjne Funduszu/Subfunduszu obejmują w szczególności: 


✓ wynagrodzenie Aviva Investors Poland TFI SA za zarządzanie 
Funduszem/Subfunduszem, w tym również wynagrodzenie zmienne, uzależnione 
od wyników zarządzania, o ile Statut przewiduje pobieranie takiego 
wynagrodzenia, 


✓ koszty odsetkowe, 


✓ ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków 
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, 
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✓ inne koszty operacyjne takie jak wynagrodzenie depozytariusza, koszty związane 
z prowadzeniem rejestru uczestników Funduszu/Subfunduszu o ile Statut 
Funduszu przewiduje ponoszenie takich kosztów. 


22. Rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczana jest 
w każdym dniu wyceny za każdy dzień roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
ustalonych w poprzednim dniu wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach 
miesięcznych. 


23. Rezerwa na wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania ustalana 
jest w każdym dniu wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy w okresie 
rozliczeniowym. 


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


25. W przypadku innych kosztów operacyjnych o istotnej wartości tworzy się rezerwę na 
przewidywane wydatki. Rezerwa tworzona jest w każdym dniu wyceny na podstawie 
wiarygodnych szacunków, w szczególności w oparciu o stawki okresowe i zgodnie z 
warunkami zawartych umów. 


26. Pozostałe koszty ujmowane są z chwilą ich faktycznego poniesienia. 


27. Dla kategorii kosztowej, dla której Statut określa maksymalną wysokość (limit) kosztów 
obciążających Subfundusz w dniu, w którym przewidywana wartość tego kosztu 
przekracza ten limit w księgach rachunkowych Funduszu ujmuje się należność od 
Towarzystwa z tytułu zwrotu koszów w wysokości nadwyżki tych kosztów ponad 
ustalony limit. 


28. W przypadku inwestycji w składniki lokat, od których dochody na podstawie przepisów 
prawa podlegają opodatkowaniu, tworzona jest rezerwa na podatek dochodowy w 
wysokości proporcjonalnej do naliczonych przychodów z lokat lub niezrealizowanego 
zysku. 


29. Papiery wartościowe będące przedmiotem udzielonej pożyczki są wyłączane z bilansu 
Subfunduszu jako pożyczkodawcy. Jednocześnie w bilansie Subfunduszu zostaje 
rozpoznana należność z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych. 


Środki pieniężne otrzymane w ramach zabezpieczenia transakcji są ujmowane w 
bilansie Subfunduszu w korespondencji ze zobowiązaniem do ich zwrotu. 


30. Wartość aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w dniu wyceny określonym w 
statucie Funduszu. 


 
1.1.3. Zasady wyceny aktywów Subfunduszu 
 


A. Zasady ogólne 


1. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według 
stanów odpowiednio aktywów Subfunduszu i jego zobowiązań oraz odpowiednio 
kursów, cen i wartości z godziny 23.00 w dniu wyceny oraz na dzień sporządzenia 
sprawozdania finansowego Funduszu. 


2. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według 
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem składników, o których 
mowa w pkt. D 1-4 poniżej.  


B. Wybór rynku głównego 


1. W przypadku, gdy składniki lokat Subfunduszu notowane są na więcej niż jednym 
aktywnym rynku lub w więcej niż jednym systemie notowań, Subfundusz w 
porozumieniu z Depozytariuszem, z zachowaniem najwyższej staranności, dokonuje 
dla danego składnika lokat Subfunduszu wyboru rynku głównego lub właściwego 
systemu notowań, który najlepiej spełnia następujące warunki:  


a) wolumen obrotów dla danego składnika lokat Subfunduszu w ciągu miesiąca 
kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym następuje dzień wyceny 
wskazuje, że dany aktywny rynek lub system notowań w sposób stały i rzetelny 
określa wartość rynkową tego składnika lokat Subfunduszu oraz  


b) możliwość dokonania przez Subfundusz transakcji na danym aktywnym rynku. 
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C. Składniki lokat Subfunduszu notowane na aktywnym rynku 


1. Akcje, prawa do akcji, prawa poboru notowane na aktywnym rynku 


Według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym mowa w 
pkt.A1 powyżej kursu dostępnego na aktywnym rynku, przy czym jeżeli dany rynek 
wyznacza kurs zamknięcia lub inną wartość stanowiącą jego odpowiednik wycena 
następuje według tego kursu lub wartości. 


2. Dłużne papiery wartościowe notowane na aktywnym rynku 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA – według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 kursu zamknięcia. 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest Treasury BondSpot 
Poland – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o 
którym mowa w pkt. A1 kursu fixing –, a w przypadku jego braku dla danego 
papieru wartościowego według ostatniej ceny transakcyjnej ogłoszonej przez ten 
rynek. W przypadku braku transakcji w danym dniu wycena odbywa się w 
szczególności na podstawie: 


a) Bloomberg Generic (BGN), a w przypadku jego braku dla danego składnika 
lokat Funduszu/Subfunduszu, 


b) Fit Composite (CBBT), a w przypadku jego braku dla danego składnik lokat 
Funduszu/Subfunduszu, 


c) średniej z  najlepszych ofert kupna i sprzedaży dostępnych (aktywnych) na 
tym rynku w momencie zamknięcia sesji, z zastrzeżeniem, że uwzględnienie 
wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne. 


Jeżeli dokonanie wyceny na podstawie danych, o których mowa w lit. a) – c), nie 
jest możliwe lub gdy w zgodnej ocenie Funduszu i Depozytariusza wycena nie 
odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat, dopuszcza się przyjęcie 
do wyceny średniej z ofert kupna i sprzedaży ogłoszonych przez przynajmniej dwie 
uznane (profesjonalne) instytucje finansowe, pod warunkiem że ogłoszone oferty 
pozwalają wiarygodnie oszacować wartość godziwą składnika lokat. W przypadku 
gdy sposób wyceny opisany w zdaniu poprzednim nie jest możliwy do przyjęcia, 
składnik lokat jest wyceniany zgodnie z zasadami dotyczącymi składników lokat 
nienotowanych na aktywnych rynku. 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest inny aktywny rynek, 
w szczególności dłużne papiery wartościowe notowane na rynkach zagranicznych 
– według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym 
mowa w pkt. A1 kursu, przy czym jeżeli dany rynek wyznacza kurs zamknięcia lub 
inną wartość stanowiącą jego odpowiednik wycena następuje według tego kursu 
lub wartości. W przypadku braku transakcji w danym dniu wycena odbywa się w 
szczególności na podstawie: 


a) Bloomberg Generic (BGN), a w przypadku jego braku dla danego składnika 
lokat Funduszu/Subfunduszu, 


b) Fit Composite (CBBT), a w przypadku jego braku dla danego składnik lokat 
Funduszu/Subfunduszu, 


c) średniej z  najlepszych ofert kupna i sprzedaży dostępnych (aktywnych) na 
tym rynku w momencie zamknięcia sesji, z zastrzeżeniem, że uwzględnienie 
wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne. 


 
Jeżeli dokonanie wyceny na podstawie danych, o których mowa w lit. a) – c), nie 
jest możliwe lub gdy w zgodnej ocenie Funduszu i Depozytariusza wycena nie 
odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat, dopuszcza się przyjęcie 
do wyceny średniej z ofert kupna i sprzedaży ogłoszonych przez przynajmniej dwie 
uznane (profesjonalne) instytucje finansowe, pod warunkiem że ogłoszone oferty 
pozwalają wiarygodnie oszacować wartość godziwą składnika lokat. W przypadku 
gdy sposób wyceny opisany w zdaniu poprzednim nie jest możliwy do przyjęcia, 
składnik lokat jest wyceniany zgodnie z zasadami dotyczącymi składników lokat 
nienotowanych na aktywnych rynku. 


W uzasadnionych przypadkach gdy kurs uznawany za kurs zamknięcia różni się 
istotnie od kursów wyznaczonych na podstawie innych, wiarygodnych danych 
rynkowych, dopuszcza się przyjęcie do wyceny kursu innego niż kurs zamknięcia 
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mimo że w dniu wyceny została zawarta co najmniej jedna transakcja na rynku 
głównym. 


✓ W przypadku, gdy ze względu na zbliżający się termin wykupu dłużnych papierów 
wartościowych nie jest możliwe dokonanie wyceny według zasad określonych 
powyżej papiery te wycenia się metodą odpisu dyskonta lub amortyzacji premii 
powstałych jako różnica pomiędzy ceną wykupu danego papieru wartościowego, 
a ostatnią wartością godziwą, po jakiej Subfundusz wycenił dany papier 
wartościowy według zasad określonych powyżej. 


3. Terminowe instrumenty pochodne - według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 ustalonego na aktywnym rynku kursu 
określającego stan rozliczeń Subfunduszu i instytucji rozliczeniowej. 


4. Pozostałe składniki lokat Subfunduszu – według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 ustalonego na aktywnym rynku kursu, 
przy czym jeżeli dany rynek wyznacza kurs zamknięcia lub inną wartość stanowiącą 
jego odpowiednik wycena następuje według tego kursu lub wartości. 


D. Składniki lokat Subfunduszu nienotowane na aktywnym rynku 


1. Dłużne papiery wartościowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane są w 
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej, przy czym w przypadku przeszacowywania dłużnych papierów 
wartościowych wycenianych według wartości godziwej, do wysokości skorygowanej 
ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień 
przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. W przypadku, gdy data 
zawarcia transakcji nabycia jest różna od daty jej rozliczenia papier wartościowy ujmuje 
się w księgach rachunkowych w cenie nabycia, a skorygowaną cenę nabycia wylicza 
się od dnia rozliczenia transakcji nabycia. 


2. Depozyty wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


3. 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. 


4. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu 
do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą 
korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej. 


5. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne wycenia się w oparciu o modele wyceny 
powszechnie stosowane dla danego typu instrumentów, a w szczególności w 
przypadku kontraktów terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, stóp 
procentowych - wg modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 


6. Dłużne papiery wartościowe zawierające wbudowane instrumenty pochodne wycenia 
się według wartości godziwej oszacowanej przez wyspecjalizowaną, niezależną 
jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi lub jeżeli Subfundusz nie korzysta z usług 
takiej jednostki w następujący sposób: 


✓ w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściśle powiązane z 
wycenianym papierem dłużnym to wartość całego instrumentu finansowego 
będzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu 
finansowego modelu wyceny uwzględniając w swojej konstrukcji modele wyceny 
poszczególnych wbudowanych instrumentów pochodnych,  


✓ w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane z 
wycenianym papierem dłużnym, wówczas wartość wycenianego instrumentu 
finansowego będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego 
(bez wbudowanych instrumentów pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu 
efektywnej stopy procentowej oraz wartości wbudowanych instrumentów 
pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele właściwe dla poszczególnych 
instrumentów pochodnych. Jeżeli jednak wartość godziwa wydzielonego 
instrumentu pochodnego nie może być wiarygodnie określona to taki instrument 
wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny zalicza się odpowiednio 
do przychodów odsetkowych lub kosztów odsetkowych. 
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7. Jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa nienotowane na aktywnym rynku 
wycenia się według ostatniej ogłoszonej przez dany fundusz lub właściwą instytucję 
wartości aktywów netto funduszu na jednostkę lub tytuł uczestnictwa skorygowaną o 
ewentualne, znane Subfunduszowi zmiany wartości godziwej, jakie wystąpiły od 
momentu ogłoszenia do dnia wyceny. 


8. Prawa poboru nienotowane na aktywnym rynku wycenia się według: 


✓ wartości teoretycznej praw poboru jako różnicy między ceną akcji z ostatniego 
notowania z prawem poboru, a ceną odniesienia na pierwszym notowaniu akcji 
po ustaleniu prawa poboru lub 


✓ wartości bieżącej prawa poboru uwzględniającej różnicę między bieżącym 
kursem rynkowym akcji spółki a ceną akcji nowej emisji oraz liczbę praw poboru 
potrzebnych do objęcia jednej akcji nowej emisji, 


w zależności od tego, która z powyższych wartości jest niższa. 


9. Jeżeli akcje nienotowane na aktywnym rynku są tożsame w prawach do akcji 
notowanych na aktywnym rynku, wycenia się je według cen tych papierów 
wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. C1. W przeciwnym wypadku 
akcje wycenia się w oparciu o ostatnią z cen, po jakiej nabywano akcje na rynku 
pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość godziwą prawa 
poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa, a w przypadku, gdy 
zostały określone różne ceny dla nabywców – w oparciu o średnią cenę nabycia, 
ważoną liczbą nabytych akcji, o ile cena ta została podana do publicznej wiadomości, z 
uwzględnieniem zmian wartości tych akcji, spowodowanych zdarzeniami mającymi 
wpływ na ich wartość godziwą. 


10. Jeżeli prawa do akcji nienotowane na aktywnym rynku są tożsame w prawach do akcji 
notowanych na aktywnym rynku, wycenia się je według cen tych papierów 
wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. C1. W przeciwnym wypadku 
prawa do akcji wycenia się w oparciu o ostatnią z cen po jakiej nabywano je na rynku 
pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość godziwą prawa 
poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa. 


11. Pozostałe składniki lokat Subfunduszu nienotowane na aktywnym rynku wyceniane są 
na podstawie zasad określonych przez Subfundusz, zaakceptowanych przez 
Depozytariusza, według wiarygodnie ustalonej wartości godziwej na podstawie 
oszacowania wartości składnika lokat Subfunduszu za pomocą powszechnie uznanych 
metod estymacji. 


E. Wycena aktywów i zobowiązań Subfunduszu denominowanych w walutach obcych 


1. Aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w 
walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie są notowane 
na aktywnym rynku – w walucie, w której są denominowane. 


 
2. Aktywa i zobowiązania, o których mowa w pkt. 1 wykazuje się w złotych polskich po 


przeliczeniu według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym 
mowa w pkt. A1, średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank 
Polski. 


F. Wycena należności z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych 


1. Należności z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych są wyceniane 
zgodnie z zasadami przyjętymi do wyceny pożyczonych papierów wartościowych. 


 
1.2. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 


 
W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zmiany stosowanych przez Subfundusz zasad 
rachunkowości. 
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2. NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Z tytułu zbytych lokat 0 0 


Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 


Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 0 0 


Z tytułu dywidend 0 0 


Z tytułu odsetek 26 0 


Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 


Pozostałe należności 0 0 


Razem 26 0 


 
 
3. ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Z tytułu nabytych aktywów 270 2 


Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się subfunduszu do odkupu 0 0 


Z tytułu instrumentów pochodnych 14 0 


Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa 177 294 


Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 10 0 


Z tytułu wypłaty dochodów subfunduszu 0 0 


Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 


Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 


Z tytułu rezerw 0 0 


Pozostałe zobowiązania 1 0 


Razem 472 296 


 
 
4. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 
 


 (w tysiącach złotych) Waluta 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. PLN 638 377 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 4 0 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 1 0 


Razem  643 377 


 


Średni w okresie sprawozdawczym stan środków 


pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących 


zobowiązań Subfunduszu 


 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


 EUR 2 0 


 PLN 204 38 


 USD 0 0 


Razem  206 38 
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5. RYZYKA 
 


5.1. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej 
 


5.1.1. Aktywa i zobowiązania Subfunduszu obciążone ryzykiem wartości godziwej 
wynikającym ze stopy procentowej 


 
Na ryzyko zmiany wartości godziwej związane z wahaniami stopy procentowej narażone są przede 
wszystkim dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego o stałym 
oprocentowaniu i zerokuponowe. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 2 501 tysięcy 
złotych, co stanowiło 18,72% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 32 tysięcy 
złotych, co stanowiło 6,39% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej. 
 


5.1.2. Aktywa i zobowiązania Subfunduszu obciążone ryzykiem przepływów środków 
pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 


 
Na ryzyko przepływów środków pieniężnych związane z wahaniami stopy procentowej narażone 
są dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej.  
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 777 tysięcy 
złotych, co stanowiło 5,81% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 4 tysięcy 
złotych, co stanowiło 0,80% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem przepływów pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej. 
 
5.2. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym 
 


5.2.1. Maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym 
 
Subfundusz, jako subfundusz zdefiniowanej daty, lokuje Aktywa Subfunduszu w część udziałową 
oraz część dłużną. Na dzień bilansowy udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu powinien wynosić od 60% do 80%, a części dłużnej od 20% do 40%. Wraz ze 
zbliżaniem się Subfunduszu do zdefiniowanej daty udział części udziałowej będzie stopniowo 
spadał do poziomu maksymalnie 15%, a części dłużnej rósł do poziomu minimum 85% Aktywów 
Subfunduszu zgodnie z harmonogramem wskazanym w statucie i ustawie o pracowniczych 
planach kapitałowych. 
 
W ramach części dłużnej Aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w obligacje, instrumenty rynku 
pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe, które obciążone są ryzykiem kredytowym. 
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Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku struktura aktywów Subfunduszu 
przedstawia się następująco: 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Akcje oraz wynikające z nich prawa 5 880 88 


Dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego 


emitowane przez Skarb Państwa (z odsetkami) 


948 36 


Dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego 


pozostałych emitentów (z odsetkami) 


2 356 0 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 


inwestowania mające siedzibę za granicą 


3 468 0 


Przedpłaty na zakup papierów wartościowych 59 0 


Środki pieniężne na rachunkach bankowych w bankach krajowych 643 377 


Razem aktywa Subfunduszu 13 354 501 


 
5.2.2. Wskazanie przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych 


kategoriach lokat 
 
Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu wyłącznie w papiery 
wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, 
poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu 
terytorialnego, rządy państw należących do OECD oraz następujące międzynarodowe instytucje 
finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju. W takim przypadku Subfundusz jest obowiązany dokonywać lokat w papiery 
wartościowe co najmniej 6 różnych emisji jednego emitenta z tym, że wartość lokat w papiery 
wartościowe jednej emisji nie może przekroczyć 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku udział lokat w dłużne papiery 
wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez wyżej wymienionych emitentów wraz 
z odsetkami należnymi wynosił odpowiednio 24,37% i 7,19% aktywów Subfunduszu. 


 
5.3. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem 


przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat 
 
Aktywa Subfunduszu lokowane są w głównie w krajowe papiery wartościowe i inne instrumenty 
finansowe przewidziane w statucie Funduszu. Statut dopuszcza dokonywanie lokat w aktywa 
denominowane w walucie innej niż złoty, przy czym wartość takich lokat nie może przekroczyć 30% 
wartości Aktywów Subfunduszu. Przy dokonywaniu lokat denominowanych w walutach obcych 
istnieje ryzyko walutowe związane ze zmiennością kursów walut i w związku z tym potencjalną 
utratą wartości składników lokat Subfunduszu wyrażoną w złotych.  


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku procentowy udział składników 
aktywów denominowanych w poszczególnych walutach obcych w aktywach Subfunduszu 
przedstawiał się następująco: 
 


Składniki aktywów denominowane w walutach obcych 


31 grudnia 


2020 roku 


(%) 


31 grudnia 


2019 roku 


(%) 


Euro (EUR) 11,34 0,00 


- w tym tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje mające siedzibę 


za granicą 


11,31 0,00 


Dolar USA (USD) 14,66 0,00 


- w tym tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje mające siedzibę 


za granicą 


14,65 0,00 


Razem 26,00 0,00 


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem walutowym. 
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6. INSTRUMENTY POCHODNE 
 


Subfundusz posiada w swoim portfelu kontrakty FX forward, które zostały zawarte w celu 
ograniczenia ryzyka walutowego w stosunku do posiadanych przez Subfundusz zagranicznych 
instrumentów finansowych denominowanych w walutach obcych, poprzez zabezpieczenie kursu 
wymiany walut na złote. 


 
Kontrakty FX forward będące w posiadaniu Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2020 roku: 
 
 
 
 
 
 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie posiadał w portfelu instrumentów pochodnych. 
 
 


7. TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO 
ODKUPU 
 
7.1. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie był stroną 
transakcji przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. 
 
7.2. Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie był stroną 
transakcji przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu. 
 
7.3. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów 


rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 
 


W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zawierał tego typu 
transakcji. 
 
7.4. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie 


przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zawierał tego typu 
transakcji. 


 
 
8. KREDYTY I POŻYCZKI 


 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zaciągał żadnych 
kredytów i pożyczek. 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie udzielał żadnych 
kredytów i pożyczek. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Typ 


zajętej 


pozycji


Rodzaj Instrumentu 


pochodnego
Cel otwarcia pozycji


Wartość 


otwartej 


pozycji


Wartość przyszłych strumieni 


pieniężnych


Terminy przyszłych strumieni 


pieniężnych


Kwota będąca 


podstawą przyszłych 


płatności


Termin zapadalności albo 


wygaśnięcia instrumentu 


pochodnego


Termin wykonania 


instrumentu pochodnego 


Krótka
Kontrakt terminow y na 


w ymianę w alut FWD


Ograniczenie ry zy ka 


w alutow ego portfela lokat 


denominow anego w  


w alutach obcy ch


(14) ty s. PLN


Płatność w y chodząca: 278 ty s. EUR


 


Płatność do otrzy mania: 1 270 ty s. PLN


03.02.2021


03.02.2021


278  ty s. EUR
termin zamknięcia pozycji - 


03.02.2021


termin płatności gotów kow ych - 


03.02.2021
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9. WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE 
 


9.1. Walutowa struktura pozycji bilansu 
 


(w tysiącach złotych) 
31 Grudnia 2020 roku 31 Grudnia 2019 roku 


EUR PLN USD RAZEM EUR PLN USD RAZEM 


I. AKTYWA 1 515 9 881 1 958 13 354 0 501 0 501 


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 638 1 643 0 377 0 377 


2. Należności 0 26 0 26 0 0 0 0 


3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 0 0 0 0 


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 511 9 108 1 957 12 576 0 124 0 124 


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 50 0 50 0 0 0 0 


6. Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0 


7. Pozostałe aktywa 0 59 0 59 0 0 0 0 


         


II. ZOBOWIĄZANIA 0 472 0 472 0 296 0 296 


         


III. AKTYWA NETTO 1 515 9 409 1 958 12 882 0 205 0 205 


         


 


 


9.2. Dodatnie różnice kursowe 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


21 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Zrealizowane dodatnie różnice kursowe 14 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 14 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 28 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 28 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Razem 42 0 
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9.3. Ujemne różnice kursowe 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


21 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Zrealizowane ujemne różnice kursowe: (8) 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa (8) 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Niezrealizowane ujemne różnice kursowe (53) 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa (53) 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Razem (61) 0 
 


9.4. Średni kurs waluty sprawozdania finansowego wyliczany przez NBP, z dnia sporządzenia 
sprawozdania finansowego 


 


 Kurs w stosunku do zł  
na 31 grudnia 2020 roku 


Kurs w stosunku do zł 
na 31 grudnia 2019 roku 


waluta 


Euro 4,6148 4,2585 EUR 


Dolar USA 3,7584 3,7977 USD 


 
 


10. DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 
 
10.1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 


 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


21 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 27 0 


- Papiery wartościowe udziałowe (14) 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 41 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


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


- Papiery wartościowe udziałowe 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 0 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


Razem 27 0 
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10.2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


21 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 1 437 1 


- Papiery wartościowe udziałowe 1 004 1 


- Dłużne papiery wartościowe 54 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 379 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


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


- Papiery wartościowe udziałowe 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 0 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


Razem 1 437 1 


 
Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają wartość aktywów netto Subfunduszu. Subfundusz 
nie wypłaca kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupywania jednostek uczestnictwa. 
 
 


11. KOSZTY SUBFUNDUSZU 
 
11.1. Koszty Subfunduszu pokrywane przez Towarzystwo 
 


Zgodnie ze statutem Funduszu Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty: 


1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, 
zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 


2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach 
lokowania Aktywów Subfunduszu; 


3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu; 


4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz 
korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 


5) wynagrodzenie depozytariusza Funduszu; 


6) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu lub Subrejestru 
Uczestników danego Subfunduszu; 


7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszu, w tym opłaty za 
zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa; 


8) koszty ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszu postanowieniami 
Statutu lub przepisami prawa; 


9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych dotyczących Subfunduszu wymaganych 
przepisami prawa; 


10) koszty likwidacji Subfunduszu; 


11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 
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Koszty, o których mowa w pkt 5) i 6) powyżej, mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do 
wysokości: 


1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy 
Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż lub równa 10.000.000 zł; 


2) sumy kwoty 50.000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, ponad kwotę 
10.000.000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10.000.000 zł. 


Koszty, o których mowa w pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie 
wyższej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 


W okresie, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż 2.000.000 zł, 
Towarzystwo pokrywa z własnych środków koszty Subfunduszu, o których mowa w pkt 5), 6), 8) i 
9). 


Koszty działalności Subfunduszu, które nie są wskazane powyżej pokrywa Towarzystwo 
z własnych środków. 


W związku z decyzją Zarządu Towarzystwa w okresie sprawozdawczym Towarzystwo pokryło z 
własnych środków wszelkie koszty związane z działalnością Subfunduszu. 


 
11.2. Wynagrodzenie Towarzystwa 
 


Zgodnie ze Statutem Funduszu za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo może pobierać z 
Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie, składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i 
części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem 
osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.  


Wynagrodzenie Stałe wynosi maksymalnie 0,4% w skali roku naliczone od średniej rocznej 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. W okresie sprawozdawczym Towarzystwo nie pobierało 
Wynagrodzenia Stałego.  


Wynagrodzenie Zmienne nie może przewyższać 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
skali roku i może być naliczane na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu 
ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty 
wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów 
Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK. Wynagrodzenie Zmienne 
może być pobierane pod warunkiem: 


1) realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok, 


2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę 
Referencyjną. 


Zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia Wynagrodzenie Zmienne może być pobierane po raz 
pierwszy w roku 2022. W związku z tym w okresie sprawozdawczym nie naliczano Wynagrodzenia 
Zmiennego za zarządzanie Subfunduszem.  


 


12. DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 
 


 
31 grudnia  


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Wartość aktywów netto Subfunduszu w tysiącach złotych 12 882 205 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w złotych 11,02 10,07 
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VII INFORMACJA DODATKOWA 
 


1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu 
finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 


 
Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie zidentyfikowano znaczących zdarzeń 
dotyczących lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym. 


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


a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 
 
Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia, a nie zostały 
uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 
 


3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 
finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i 
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 
 
Nie występują różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w 
porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi 
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 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 błędy podstawowe nie wystąpiły. 


 
5. Informacja o aktualnie stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu 


 
Towarzystwo stosuje procesy, metody i procedury pomiaru oraz zarządzania ryzykiem, a także 
oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu. W odniesieniu do Subfunduszu stosowana jest metoda 
zaangażowania. 


 
6. Inne informacje, niż wskazane powyżej, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę 


sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zdarzenia, inne 
niż ujawnione w sprawozdaniu finansowym, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu. 


 
 


Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera 24 kolejno ponumerowane strony. 
 
 
 
 


Marek Przybylski – Prezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 


Tymoteusz Paleczny – Wiceprezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  


 


Marek Wierzbołowski – Dyrektor Finansowo-Administracyjny 


(Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Subfunduszu) 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 
 
Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 roku. 
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Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 


Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. 


 


 


Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 roku 


 


 


 


OŚWIADCZENIE  DEPOZYTARIUSZA 


Bank Handlowy w Warszawie S.A., działając na podstawie § 37 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 


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


r. Nr 249, poz. 1859), oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów Aviva  Specjalistycznego Funduszu 


Inwestycyjnego Otwartego PPK z wydzielonymi subfunduszami („Fundusz”), zarządzanego przez Aviva 


Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w tym w szczególności aktywów zapisanych na 


rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów, przedstawione w: 


- połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,  


- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva  PPK 2025 za okres od 1 stycznia 2020 roku do 


31 grudnia 2020 roku, 


- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu  Aviva PPK 2030 za okres od 1 stycznia 2020 roku do 


31 grudnia 2020 roku,  


- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva PPK 2035 za okres od 1 stycznia 2020 roku 


do 31 grudnia 2020 roku,  


- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva PPK 2040 za okres od 1 stycznia 2020 roku 


do 31 grudnia 2020 roku,  


- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva PPK 2045 za okres od 1 stycznia 2020 roku 


do 31 grudnia 2020 roku,  


- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva PPK 2050 za okres od 1 stycznia 2020 roku 


do 31 grudnia 2020 roku, 


- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva PPK 2055 za okres od 1 stycznia 2020 roku 


do 31 grudnia 2020 roku, 


- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva PPK 2060 za okres od 1 stycznia 2020 roku 


do 31 grudnia 2020 roku, 


są zgodne ze stanem faktycznym. 


 
Za Bank Handlowy w Warszawie S.A.: 
 


Marcin Szejka 
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
 
Piotr Sawa 
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH 


1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, w Towarzystwie zatrudnione były 74 osoby. 


 


2. Całkowita kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Towarzystwo pracownikom w 2020 roku 


wynosiła: 


 Wynagrodzenia stałe – 10 193 987,63 zł, 


 Wynagrodzenia zmienne – 4 392 794,32 zł, 


 


3. Całkowita kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Towarzystwo pracownikom, o których mowa 


w art. 47a ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych w 2020 roku wynosiła:  


 Wynagrodzenia stałe – 2 692 675,40 zł, 


 Wynagrodzenia zmienne – 1 910 432,95 zł. 


 


4. Kwota wynagrodzenia dodatkowego wypłaconego ze środków Funduszu.  


Fundusz nie wypłaca dodatkowego wynagrodzenia uzależnionego od wyników Funduszu ze 


środków Funduszu. 


5. Opis sposobu obliczania zmiennych sk ładników wynagrodzeń. 


Zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń określa „Polityka zmiennych 


składników wynagrodzeń Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA” (dalej 


„Polityka Wynagrodzeń), o której mowa w art. 47a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 


inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 


1355 z póź. zm), która obejmuje swoim zakresem stanowiska określone w dokumencie „Wykaz 


stanowisk objętych Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Aviva Investors TFI SA wraz z opisem 


metody ich identyfikacji”, stanowiącym Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń.  


Polityka Wynagrodzeń jest zgodna ze strategią biznesową Towarzystwa, jego wartościami i pożądanym 


prof ilem ryzyka, a obowiązujące zasady wynagradzania uwzględniają możliwości f inansowe 


Towarzystwa oraz są spójne z przyjętym planem finansowym.  


Zgodnie z zasadami dotyczącymi określania wielkości (puli) środków przeznaczonych do przyznania  


i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia, zmienne składniki przyznawane są i wypłacane, gdy 


odpowiadają sytuacji finansowej Towarzystwa oraz są uzasadnione wynikami Towarzystwa, a także 


efektami pracy jednostki organizacyjnej, w tym osób których dotyczą, a także wynikam i funduszy 


inwestycyjnych, którymi zarządza Towarzystwo.  Punktem wyjścia do określenia ww. wielkości jest 


poziom zysku operacyjnego. Wielkość ta podlega następnie ocenie w kontekście zarządzania ryzykiem, 


poziomu realizacji celów w stosunku do planu, osiągniętych wyników w porównaniu do grupy 


porównawczej oraz w kontekście mierników jakościowych.  


Podstawą indywidualnego określenia zmiennych składników wynagrodzenia co do zasady są efekty 


pracy danej osoby, przy czym kryteria oceny efektywności pracy obejmują kryteria zarówno finansowe 


jak również nief inansowe oraz uwzględniają efektywność zarządzania ryzykiem w obszarach, za które 


odpowiada dany pracownik.  Dodatkowo, nabycie przez osoby podlegające Polityce Wynagrodzeń praw 


do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników następuje nie częściej niż 


raz w roku. 
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Zmienne składniki wynagrodzenia osób objętych Polityką Wynagrodzeń, składają z następujących 


elementów:  


a) składnik pieniężny, który stanowi 50% zmiennych składników wynagrodzenia,  


b) składnik w formie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 


Towarzystwo, jeżeli wypłata w tej formie jest zgodna z interesem uczestników tych funduszy 


inwestycyjnych, profilem ryzyka funduszy inwestycyjnych oraz ich statuami, który stanowi co 


najmniej 50% zmiennych składników wynagrodzenia, przy czym ustala się 3 miesięczny okres 


wstrzymania do zbycia ww. jednostek uczestnictwa, liczony od dnia ich nabycia.  


Podział na wskazane powyżej składniki dotyczy zarówno nieodroczonych, jak i odroczonych zmiennych 


składników wynagrodzenia. 


W Towarzystwie obowiązuje zasada odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń.  


Mechanizm odraczania części zmiennych składników wynagrodzenia obejmuje wszystkie osoby objęte 


Polityką Wynagrodzeń, przy czym jeżeli wartość odroczonego zmiennego składnika wynagrodzenia 


jest: - nie wyższa niż 10.000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych brutto), lub - nie wyższa niż 


jednomiesięczne stałe wynagrodzenie zasadnicze osoby objętej Polityką Wynagrodzeń i w zależności 


od tego, która z wyżej wskazanych wartości w stosunku do konkretnej osoby objętej Polityką 


Wynagrodzeń jest wyższa, zmienny składnik wynagradzania nie jest odraczany, co pozwala uniknąć 


kosztów administrowania ww. zmiennym składnikiem wynagradzania. 


Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, 40% wartości zmiennych składników wynagrodzenia uzależniona 


od wyników jest odraczana. Część ta jest rozliczana i wypłacana w okresie trzech lat, każdorazowo  


w wysokości 1/3 odroczonej wartości zmiennych składników wynagrodzenia, przy czym wypłata 


pierwszej raty następuje po upływie 12 miesięcy od dnia ustalenia łącznej wysokości zmiennych 


składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników; wypłata poszczególnych kolejnych rat następuje 


po dokonaniu każdorazowo przez Towarzystwo oceny pracy danej osoby, z uwzględnieniem 


ujawniających się w okresie odroczenia efektów pracy jednostki organizacyjnej, w której dana osoba 


jest zatrudniona, oraz efektów pracy tej osoby oraz jeśli do dnia 30 kwietnia roku wypłaty danej części 


zmiennych składników wynagrodzenia nie nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem.  


6. Wynik przeglądów realizacji Polityki Wynagrodzeń ze wskazaniem stwierdzonych 


nieprawidłowości. 


 


Inspektor Nadzoru w ramach dokonanego przeglądu pozytywnie ocenił stan realizacji 


postanowień Polityki Wynagrodzeń w 2020 roku.  


 


7. Istotne zmiany w przyjętej Polityce wynagrodzeń. 


 


W 2020 roku nie wprowadzono istotnych zmian postanowień Polityki Wynagrodzeń. 
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I WPROWADZENIE 
 


1. INFORMACJE OGÓLNE 
 


Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK („Fundusz”) jest specjalistycznym funduszem 
inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 maja 
2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 95 z późniejszymi zmianami) („Ustawa”). 


Wszystkie subfundusze wydzielone w ramach Funduszu są subfunduszami zdefiniowanej daty w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych („Ustawa PPK”) 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) i przeznaczone są do przyjmowania wpłat w ramach pracowniczych planów 
kapitałowych tworzonych zgodnie z przepisami Ustawy PPK. 


Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 5 kwietnia 2019 roku, pod numerem 
RFi 1637. 


 
Wg stanu na dzień bilansowy w skład Funduszu wchodzą następujące subfundusze: 


- Aviva PPK 2025, 


- Aviva PPK 2030, 


- Aviva PPK 2035, 


- Aviva PPK 2040, 


- Aviva PPK 2045, 


- Aviva PPK 2050, 


- Aviva PPK 2055, 


- Aviva PPK 2060. 


 


Subfundusz Aviva PPK 2045 („Subfundusz”) został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako 
Subfundusz wydzielony w ramach Funduszu a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została 
dokonana na dzień 27 listopada 2019 roku. 


Fundusz oraz Subfundusz zostały utworzone na czas nieograniczony. 
 


2. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU 
 
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat.  


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2045 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 
1983-1987. 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 
uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 
inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 
rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe.  


Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) W okresie do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu;  


2) W okresie do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu;  
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3) W okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu; 


4) W okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 30% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu;  


5) W okresie od dnia 01.01.2035 roku do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 25% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;  


6) W okresie od dnia 01.01.2035 roku do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;  


7) W okresie od dnia 01.01.2040 roku do dnia 31.12.2044 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;  


8) W okresie od dnia 01.01.2040 roku do dnia 31.12.2044 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;  


9) W okresie od dnia 01.01.2045 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu;  


10) W okresie od dnia 01.01.2045 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 


 
3. TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 
 
Organem zarządzającym Funduszem jest Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, 
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011017. Sądem rejestrowym dla 
Towarzystwa jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego.  
 
4. OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY 
 
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 
dnia 31 grudnia 2020 roku. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2020 roku.  
 
5. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI 
 
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
przez Subfundusz oraz Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tj. co najmniej 12 miesięcy po 
dniu 31 grudnia 2020 roku. Zarząd Towarzystwa nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania 
finansowego Subfunduszu oraz połączonego sprawozdania finansowego Funduszu istnienia faktów i 
okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania działalności przez Subfundusz lub 
Fundusz w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli 31 grudnia 2020 roku na skutek 
zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia działalności Subfunduszu 
lub Funduszu. 
 
6. PODMIOT, KTÓRY PRZEPROWADZIŁ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
Niniejsze sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Badania sprawozdania 
finansowego dokonała firma BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową 
Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355. 
 
7. KATEGORIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 
 
Subfundusz nie zbywa jednostek uczestnictwa różnych kategorii. 
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II ZESTAWIENIE LOKAT 
 
1. TABELA GŁÓWNA 
 


Składniki lokat 31 grudnia 2020 r. 31 grudnia 2019 r. 


(w tysiącach złotych) 
Wartość 
wg ceny 
nabycia 


Wartość według 
wyceny na 


dzień bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Wartość 
wg ceny 
nabycia 


Wartość według 
wyceny na 


dzień bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Akcje 10 857 13 091 43,04 323 326 34,75 


Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 


Prawa do akcji 189 209 0,69 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 7 295 7 423 24,41 126 126 13,43 


Instrumenty pochodne 0 (32) (0,11) 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 


6 988 7 856 25,82 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 


Razem 25 329 28 547 93,85 449 452 48,18 


* Procentowy udział całkowitej wartości lokat w aktywach ogółem bez uwzględnienia ujemnej wyceny instrumentów pochodnych wynosi 93,96%, natomiast 
udział ujemnej wyceny bilansowej instrumentów pochodnych w wartości zobowiązań ogółem został zaprezentowany w tabeli uzupełniającej do tabeli głównej. 
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2. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 
 


2.1. Akcje 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


AKCJE 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


 11 BIT STUDIOS (PL11BTS00015) AR-RR  GPW 203 Polska  86 96 0,32 


 ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) AR-RR  GPW 6 702 Luksemburg  288 568 1,87 


 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE (PLASSEE00014) AR-RR  GPW 2 347 Polska  94 101 0,33 


 ATAL (PLATAL000046) AR-RR  GPW 2 018 Polska  67 66 0,22 


 BENEFIT SYSTEMS (PLBNFTS00018) AR-RR  GPW 310 Polska  239 259 0,85 


 BUDIMEX (PLBUDMX00013) AR-RR  GPW 223 Polska  40 69 0,23 


 CD PROJEKT (PLOPTTC00011) AR-RR  GPW 2 835 Polska  875 779 2,56 


 CELON PHARMA (PLCLNPH00015) AR-RR  GPW 5 473 Polska  209 222 0,73 


 CIECH (PLCIECH00018) AR-RR  GPW 1 518 Polska  53 49 0,16 


 COMARCH (PLCOMAR00012) AR-RR  GPW 773 Polska  172 150 0,49 


 CREEPY JAR (PLCRPJR00019) AR-ASO  New Connect 300 Polska  311 330 1,08 


 DINO POLSKA (PLDINPL00011) AR-RR  GPW 2 931 Polska  562 848 2,79 


 ENTER AIR (PLENTER00017) AR-RR  GPW 689 Polska  26 27 0,09 


 EUROCASH (PLEURCH00011) AR-RR  GPW 6 090 Polska  87 86 0,28 


 GRUPA AZOTY (PLZATRM00012) AR-RR  GPW 2 511 Polska  60 69 0,23 


 GRUPA LOTOS (PLLOTOS00025) AR-RR  GPW 4 397 Polska  253 182 0,60 


 INGBSK (PLBSK0000017) AR-RR  GPW 160 Polska  21 27 0,09 


 KETY (PLKETY000011) AR-RR  GPW 532 Polska  197 261 0,86 


 KGHM (PLKGHM000017) AR-RR  GPW 6 234 Polska  607 1 141 3,75 


 LPP (PLLPP0000011) AR-RR  GPW 75 Polska  443 621 2,04 


 MIRBUD (PLMRBUD00015) AR-RR  GPW 108 374 Polska  285 363 1,19 


 MO-BRUK (PLMOBRK00013) AR-RR  GPW 462 Polska  93 106 0,35 


 NEUCA (PLTRFRM00018) AR-RR  GPW 355 Polska  175 231 0,76 


 OPONEO.PL (PLOPNPL00013) AR-RR  GPW 363 Polska  13 15 0,05 


 ORANGE POLSKA (PLTLKPL00017) AR-RR  GPW 21 855 Polska  155 144 0,47 


 PCF GROUP (PLPCFGR00010) AR-RR  GPW 153 Polska  8 11 0,04 


 PEKAO (PLPEKAO00016) AR-RR  GPW 11 994 Polska  701 733 2,41 


 PGE (PLPGER000010) AR-RR  GPW 53 184 Polska  285 346 1,14 


 PGNIG (PLPGNIG00014) AR-RR  GPW 118 060 Polska  579 654 2,15 


 PKN ORLEN (PLPKN0000018) AR-RR  GPW 3 565 Polska  201 206 0,68 


 PKO BP (PLPKO0000016) AR-RR  GPW 37 062 Polska  965 1 064 3,50 


 PLAYWAY (PLPLAYW00015) AR-RR  GPW 483 Polska  180 306 1,01 


 PZU (PLPZU0000011) AR-RR  GPW 36 758 Polska  1 089 1 189 3,91 


 RAINBOW (PLRNBWT00031) AR-RR  GPW 4 279 Polska  70 101 0,33 


 SANTANDER BANK POLSK A (PLBZ00000044) AR-RR  GPW 1 421 Polska  276 264 0,87 


 SELVITA (PLSLVCR00029) AR-RR  GPW 6 437 Polska  260 317 1,04 


 TAURON (PLTAURN00011) AR-RR  GPW 102 050 Polska  261 278 0,91 


 TEN SQUARE GAMES (PLTSQGM00016) AR-RR  GPW 543 Polska  166 299 0,98 


 TIM (PLTIM0000016) AR-RR  GPW 14 308 Polska  220 263 0,86 


 WIRTUALNA POLSKA HOLDING (PLWRTPL00027) AR-RR  GPW 2 688 Polska  185 250 0,82 


AKCJE razem   570 715  10 857 13 091 43,04 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu   
 


 
   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
 


 
   


 
 
2.2. Prawa do akcji 


 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


PRAWA DO AKCJI 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


 PDA DADELO (PLDADEL00039) AR-RR  GPW 5 446 Polska  103 105 0,35 


 PDA PCF GROUP (PLPCFGR00036) AR-RR  GPW 104 Polska  5 7 0,02 


 PDA PURE BIOLOGICS (PLPRBLG00036) AR-RR  GPW 897 Polska  81 97 0,32 


PRAWA DO AKCJI razem   6 447  189 209 0,69 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu   
 


 
   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
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2.3. Dłużne papiery wartościowe 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości nominalnej oraz ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


Dłużne papiery 
wartościowe 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Emitent 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Termin 
wykupu rrrr-


mm-dd 


Warunki 
oprocentowania 


Wartość 
nominalna 


Liczba 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 
wyceny 
na dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


O terminie wykupu do 1 roku: 


Obligacje 


Bony skarbowe 


Bony pieniężne 


Inne 


O terminie wykupu do 1 roku 
razem: 


            0 0 0 0,00 


O terminie wykupu powyżej 1 roku: 


Obligacje 


OK0722 
(PL0000112165) 


AR-RR GPW Skarb Państwa Polska 2022-07-25 zerokuponowe 1 000,00 40 38 40 0,13 


WZ1129 
(PL0000111928) 


AR-RR GPW Skarb Państwa Polska 2022-11-25 
zmienna stopa 


procentowa 0,25% 
1 000,00 138 133 136 0,45 


OKBG1023 
(PL0000500252) 


NNRA nie dotyczy 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2023-10-28 


zmienna stopa 
procentowa 0,65% 


1 000,00 100 100 100 0,33 


PS0424 
(PL0000111191) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2024-04-25 


stała stopa 
procentowa 2,50% 


1 000,00 10 10 11 0,04 


PS1024 
(PL0000111720) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2024-10-25 


stała stopa 
procentowa 2,25% 


1 000,00 368 374 395 1,30 


WZ0525 
(PL0000111738) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2025-05-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,25% 


1 000,00 320 313 322 1,06 


OKBG0725 
(PL0000500286) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2025-07-03 


stała stopa 
procentowa 1,25% 


1 000,00 805 814 816 2,68 


WZ0126 
(PL0000108817) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2026-01-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,28% 


1 000,00 260 258 261 0,86 


OKBG0427 
(PL0000500260) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2027-04-27 


stała stopa 
procentowa 1,88% 


1 000,00 600 602 617 2,03 


WZ0528 
(PL0000110383) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2028-05-25 


zmienna stopa 
procentowa 0,25% 


1 000,00 1 050 1 022 1 048 3,44 


DS1029 
(PL0000111498) 


AR-ASO 
Treasury 


BondSpot Poland 
Skarb Państwa Polska 2029-10-25 


stała stopa 
procentowa 2,75% 


1 000,00 115 120 131 0,43 


OKBG0630 
(PL0000500278) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2030-06-05 


stała stopa 
procentowa 2,13% 


1 000,00 2 683 2 709 2 723 8,95 


OKBG0733 
(PL0000500294) 


AR-RR GPW 
Bank Gospodarstwa 


Krajowego 
Polska 2033-07-21 


stała stopa 
procentowa 2,25% 


1 000,00 800 802 823 2,71 


Razem             7 289 7 295 7 423 24,41 


Bony skarbowe 


Bony pieniężne 


Inne 


O terminie wykupu powyżej 1 
roku razem: 


            7 289 7 295 7 423 24,41 


Dłużne papiery wartościowe 
razem 


            7 289 7 295 7 423 24,41 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany 


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu 


IAR - inny aktywny rynek 


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym 


 
2.4. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 


granicą 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ 
INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA 


MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ 


Rodzaj 
rynku 


Nazwa rynku Nazwa emitenta 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Liczba 


Wartość 
według 


ceny 
nabycia 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


AMUNDI MSCI EM ASIAUCITS ETF 
(LU1681044480) 


AR-RR  Paris Stock Exchange AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF Luksemburg  14 939 2 249 2 526 8,30 


iShares Core S&P 500UCITS ETF 
(IE00B5BMR087) 


AR-RR  London Stock Exchange iShares CORE S&P 500 UCITS ETF Irlandia  1 750 2 167 2 478 8,14 


ISHARES S&P500 INFORTECH SECT UCITS ETF 
(IE00B3WJKG14) 


AR-RR  London Stock Exchange 
iShares S&P 500 Information Tech. Sector 


UCITS ETF 
Irlandia  31 776 1 731 1 955 6,43 


VANGUARD FTSE DEVELOEUR EX UK UCITS 
ETF (IE00BKX55S42) 


AR-RR  London Stock Exchange 
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EX 


UK UCITS ETF 
Irlandia  6 123 841 897 2,95 


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ 
INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA 
MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ razem     


54 588 6 988 7 856 25,82 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system 
obrotu   


 
 


   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
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2.5. Instrumenty pochodne 
 


(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


INSTRUMENTY POCHODNE 
Rodzaj 
rynku 


Nazwa 
rynku 


Emitent (wystawca) 


Kraj 
siedziby 
emitenta 


(wystawcy) 


Instrument 
bazowy 


Liczba 
Wartość 


według ceny 
nabycia  


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy  


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


I. Wystandaryzowane 
instrumenty pochodne 


         


II. Niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne 


     1 0 (32) (0,11) 


FORWARD EUR/PLN 03.02.2021 
SHORT (FW2EUR030221) 


NNRA nie dotyczy 
Societe Generale S.A. 


Oddział w Polsce 
Polska 629 000 EURO 1 0 (32) (0,11) 


INSTRUMENTY POCHODNE razem   1 0 (32) (0,11) 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany 


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu 


IAR - inny aktywny rynek 


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym 


*Procentowy udział ujemnej wyceny bilansowej instrumentów pochodnych w zobowiązaniach ogółem wynosi 3,05% 


 
 


3. TABELE DODATKOWE 
 
(w tysiącach złotych z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach) 


Gwarantowane składniki lokat Rodzaj 
Łączna 
liczba 


Wartość 
według ceny 


nabycia 


Wartość według 
wyceny na dzień 


bilansowy 


Procentowy udział 
w aktywach ogółem 


Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 
Dłużne papiery 


wartościowe 
4 888 4 926 4 979 16,36 


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP  0 0 0 0,00 


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego 


 0 0 0 0,00 


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


 0 0 0 0,00 


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


 0 0 0 0,00 


 
(w tysiącach złotych) 


Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem 


Grupa Kapitałowa OPONEO.PL S.A. 120 0,40 


Grupa PZU SA 1 922 6,32 


 
(w tysiącach złotych) 


Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy 
Wartość według wyceny na dzień 


bilansowy 
Procentowy udział w aktywach 


ogółem 


OKBG0630 (PL0000500278) 542 1,78 


OKBG0725 (PL0000500286) 816 2,68 


OKBG0733 (PL0000500294) 514 1,69 


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


1 872 6,15 


 


 
 


(w tysiącach złotych  z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanej w sztukach)


Rodzaj Łączna liczba
Wartość według ceny 


nabycia


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


  0   0 0.00


Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 


98 ustawy


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


Getin Holding SA  1 032 0.97


Grupa Kapitałowa Asseco Poland SA   380 0.36


Grupa Kapitałowa Polimex - Mostostal   182 0.17


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


  0 0.00


Papiery wartościowe emitowane przez 


międzynarodowe instytucje finansowe, 


których członkiem jest RP lub przynamniej 


jedno z państw OECD


Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba


Wartość według 


ceny nabycia


 w tys. PLN


Wartość 


według 


wyceny na 


dzień 


bilansowy


Procentowy udział 


w aktywach 


ogółem


  0   0   0 0.00


 Na dzień bilansowy nie znajdowały się w portfelu Subfunduszu papiery wartościowe nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy inne niż 


emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski


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


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD       


(z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje 


finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej 


jedno z państw należących do OECD


Gwarantowane składniki lokat


Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 


terytorialnego
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III    BILANS 
 


( w tysiącach złotych) 
31 grudnia 
2020 roku 


31 grudnia 
2019 roku 


I. Aktywa 30 425 938 


 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 659 485 


 2. Należności 57 1 


 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 


 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 28 479 452 


    - dłużne papiery wartościowe 7 323 126 


 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 100 0 


    - dłużne papiery wartościowe 100 0 


 6. Nieruchomości 0 0 


 7. Pozostałe aktywa 130 0 


II. Zobowiązania 1 048 298 


III. Aktywa netto (I-II) 29 377 640 


IV. Kapitał funduszu 26 003 637 


 1. Kapitał wpłacony 26 591 637 


 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) (588) 0 


V. Dochody zatrzymane 123 0 


 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 88 0 


 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 35 0 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 3 251 3 


VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 29 377 640 


   
Liczba jednostek uczestnictwa (w sztukach) 2 699 606,99 63 616,78 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (w złotych) 10,88 10,06 
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IV RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
 


(w tysiącach złotych) 
1 stycznia - 
31 grudnia 
2020 roku 


27 listopada - 
31 grudnia 
2019 roku 


I. Przychody z lokat 122 0 


1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 78 0 


2. Przychody odsetkowe 44 0 


3. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 


4. Pozostałe 0 0 


II. Koszty funduszu 34 0 


1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 0 0 


2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 


3. Opłaty dla depozytariusza 0 0 


4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 


5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 


6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 


7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 


8. Usługi prawne 0 0 


9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 


10. Koszty odsetkowe 0 0 


11. Ujemne saldo różnic kursowych 33 0 


12. Pozostałe 1 0 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 


IV. Koszty funduszu netto (II-III) 34 0 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) 88 0 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 283 3 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 35 0 


 - z tytułu różnic kursowych 20 0 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 248 3 


 - z tytułu różnic kursowych (60) 0 


VII. Wynik z operacji 3 371 3 


   


Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w złotych) 1,25 0,05 
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V ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
 


(w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w złotych oraz ilości jednostek 
uczestnictwa podanej w sztukach) 


1 stycznia - 
31 grudnia 
2020 roku 


27 listopada - 
31 grudnia 
2019 roku 


I. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO   


 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 640 0 


 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 371 3 


    a) Przychody z lokat netto 88 0 


    b) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 35 0 


    c) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 248 3 


 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 371 3 


 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (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), w tym: 25 366 637 


    a) Powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 25 954 637 


    b) Zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa (588) 0 


 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5) 28 737 640 


 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 29 377 640 


 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 13 944 270 


II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA   


 1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: 2 635 990,2100 63 616,7800 


    a) Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 2 695 902,1800 63 635,7600 


    b) Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa (59 911,9700) (18,9800) 


    c) Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa 2 635 990,2100 63 616,7800 


 2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: 2 699 606,9900 63 616,7800 


    a) Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 2 759 537,9400 63 635,7600 


    b) Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa (59 930,9500) (18,9800) 


    c) Saldo jednostek uczestnictwa 2 699 606,9900 63 616,7800 


III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA   


 1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10,06 10,00* 


 2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 10,88 10,06 


 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 8,15 0,60 


 4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny: 7,84 10,00 


    - data wyceny 2020-03-12 2019-11-27 


 5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny: 10,85 10,07 


    - data wyceny 2020-12-29 2019-12-27 


 6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem 
daty wyceny: 


10,84 10,06 


    - data wyceny 2020-12-30 2019-12-30 


IV. PROCENTOWY UDZIAŁ KOSZTÓW FUNDUSZU W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO (W SKALI ROKU), W 
TYM: 


0,24 0,00 


 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,00 0,00 


 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 


 3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 


 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 


 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 


 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 


*cena na dzień dokonania pierwszej wyceny aktywów netto Subfunduszu tj. 27  listopada 2019 roku 
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VI NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 


1. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SUBFUNDUSZU 
 


1.1. Przyjęte zasady rachunkowości 
 


1.1.1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 
 


Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2007, Nr 249, poz. 1859) („Rozporządzenie”). 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w polskich złotych. Wszystkie wartości, o ile nie 
wskazano inaczej, podane są w zaokrągleniu do tysięcy złotych, w związku z czym mogą 
wystąpić przypadki matematycznych niezgodności pomiędzy poszczególnymi notami 
niniejszego sprawozdania, wynikające z ww. zaokrągleń. 


 
1.1.2. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu 
 


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


2. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także 
w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty 
przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych 
Subfunduszu. 


3. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy. 


4. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po momencie 
dokonania wyceny określonym w statucie Subfunduszu oraz składniki, dla których we 
wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji uwzględnia się w 
najbliższej wycenie aktywów Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiązań. 


5. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu według ceny 
nabycia. Przyjmuje się, że składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia 
równą zeru.  


6. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki 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. 


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


8. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako 
pierwsze” (HIFO), polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny 
nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w 
wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej. Przy wyliczaniu zysku lub 
straty ze zbycia lokat metody, o której mowa powyżej nie stosuje się do: 


✓ papierów wartościowych nabytych przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, 


✓ zobowiązań z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się 
Subfunduszu do odkupu, 


✓ należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu 
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, 


✓ zobowiązań z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu 
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych. 
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9. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego 
składnika lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika. 


10. W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji uznaje się, iż 
wygaśnięciu podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia 
otrzymano najniższą premię netto. 


11. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych likwiduje się według metody „najdroższe 
likwiduje się jako pierwsze” (HIFO). 


12. Prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji 
wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający tego prawa poboru. 
Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości równej zero, w 
dniu następnym po wygaśnięciu tego prawa. 


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


14. Prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo do otrzymania 
dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. 


15. Podatki z tytułu dochodów od odsetek uzyskanych od papierów wartościowych 
emitowanych za granicą ujmuje się na bieżąco, proporcjonalnie do wysokości 
naliczonych odsetek o ile pobranie podatku od odsetek jest uprawdopodobnione. 


16. Podatki z tytułu pozostałych pożytków uzyskanych od papierów wartościowych 
emitowanych za granicą ujmuje się w dniu ich ustalenia. 


17. Zobowiązania Subfunduszu z tytułu wystawionych opcji ujmuje się w bilansie w pozycji 
zobowiązania z tytułu wystawionych opcji. W dniu wystawienia opcji zobowiązanie z 
tytułu wystawienia opcji ujmuje się w wysokości otrzymanej premii netto. 


18. 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. 


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


20. Przychody z lokat obejmują w szczególności: 


✓ dywidendy i inne udziały w zyskach, 


✓ przychody odsetkowe, 


✓ dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków 
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. 


Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości 
godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych 
przez emitenta. 


Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej. 


21. Koszty operacyjne Funduszu/Subfunduszu obejmują w szczególności: 


✓ wynagrodzenie Aviva Investors Poland TFI SA za zarządzanie 
Funduszem/Subfunduszem, w tym również wynagrodzenie zmienne, uzależnione 
od wyników zarządzania, o ile Statut przewiduje pobieranie takiego 
wynagrodzenia, 


✓ koszty odsetkowe, 


✓ ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków 
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, 
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✓ inne koszty operacyjne takie jak wynagrodzenie depozytariusza, koszty związane 
z prowadzeniem rejestru uczestników Funduszu/Subfunduszu o ile Statut 
Funduszu przewiduje ponoszenie takich kosztów. 


22. Rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczana jest 
w każdym dniu wyceny za każdy dzień roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
ustalonych w poprzednim dniu wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach 
miesięcznych. 


23. Rezerwa na wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania ustalana 
jest w każdym dniu wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy w okresie 
rozliczeniowym. 


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


25. W przypadku innych kosztów operacyjnych o istotnej wartości tworzy się rezerwę na 
przewidywane wydatki. Rezerwa tworzona jest w każdym dniu wyceny na podstawie 
wiarygodnych szacunków, w szczególności w oparciu o stawki okresowe i zgodnie z 
warunkami zawartych umów. 


26. Pozostałe koszty ujmowane są z chwilą ich faktycznego poniesienia. 


27. Dla kategorii kosztowej, dla której Statut określa maksymalną wysokość (limit) kosztów 
obciążających Subfundusz w dniu, w którym przewidywana wartość tego kosztu 
przekracza ten limit w księgach rachunkowych Funduszu ujmuje się należność od 
Towarzystwa z tytułu zwrotu koszów w wysokości nadwyżki tych kosztów ponad 
ustalony limit. 


28. W przypadku inwestycji w składniki lokat, od których dochody na podstawie przepisów 
prawa podlegają opodatkowaniu, tworzona jest rezerwa na podatek dochodowy w 
wysokości proporcjonalnej do naliczonych przychodów z lokat lub niezrealizowanego 
zysku. 


29. Papiery wartościowe będące przedmiotem udzielonej pożyczki są wyłączane z bilansu 
Subfunduszu jako pożyczkodawcy. Jednocześnie w bilansie Subfunduszu zostaje 
rozpoznana należność z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych. 


Środki pieniężne otrzymane w ramach zabezpieczenia transakcji są ujmowane w 
bilansie Subfunduszu w korespondencji ze zobowiązaniem do ich zwrotu. 


30. Wartość aktywów netto Subfunduszu ustalana jest w dniu wyceny określonym w 
statucie Funduszu. 


 
1.1.3. Zasady wyceny aktywów Subfunduszu 
 


A. Zasady ogólne 


1. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według 
stanów odpowiednio aktywów Subfunduszu i jego zobowiązań oraz odpowiednio 
kursów, cen i wartości z godziny 23.00 w dniu wyceny oraz na dzień sporządzenia 
sprawozdania finansowego Funduszu. 


2. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według 
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem składników, o których 
mowa w pkt. D 1-4 poniżej.  


B. Wybór rynku głównego 


1. W przypadku, gdy składniki lokat Subfunduszu notowane są na więcej niż jednym 
aktywnym rynku lub w więcej niż jednym systemie notowań, Subfundusz w 
porozumieniu z Depozytariuszem, z zachowaniem najwyższej staranności, dokonuje 
dla danego składnika lokat Subfunduszu wyboru rynku głównego lub właściwego 
systemu notowań, który najlepiej spełnia następujące warunki:  


a) wolumen obrotów dla danego składnika lokat Subfunduszu w ciągu miesiąca 
kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym następuje dzień wyceny 
wskazuje, że dany aktywny rynek lub system notowań w sposób stały i rzetelny 
określa wartość rynkową tego składnika lokat Subfunduszu oraz  


b) możliwość dokonania przez Subfundusz transakcji na danym aktywnym rynku. 
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C. Składniki lokat Subfunduszu notowane na aktywnym rynku 


1. Akcje, prawa do akcji, prawa poboru notowane na aktywnym rynku 


Według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym mowa w 
pkt.A1 powyżej kursu dostępnego na aktywnym rynku, przy czym jeżeli dany rynek 
wyznacza kurs zamknięcia lub inną wartość stanowiącą jego odpowiednik wycena 
następuje według tego kursu lub wartości. 


2. Dłużne papiery wartościowe notowane na aktywnym rynku 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA – według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 kursu zamknięcia. 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest Treasury BondSpot 
Poland – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o 
którym mowa w pkt. A1 kursu fixing –, a w przypadku jego braku dla danego 
papieru wartościowego według ostatniej ceny transakcyjnej ogłoszonej przez ten 
rynek. W przypadku braku transakcji w danym dniu wycena odbywa się w 
szczególności na podstawie: 


a) Bloomberg Generic (BGN), a w przypadku jego braku dla danego składnika 
lokat Funduszu/Subfunduszu, 


b) Fit Composite (CBBT), a w przypadku jego braku dla danego składnik lokat 
Funduszu/Subfunduszu, 


c) średniej z  najlepszych ofert kupna i sprzedaży dostępnych (aktywnych) na 
tym rynku w momencie zamknięcia sesji, z zastrzeżeniem, że uwzględnienie 
wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne. 


Jeżeli dokonanie wyceny na podstawie danych, o których mowa w lit. a) – c), nie 
jest możliwe lub gdy w zgodnej ocenie Funduszu i Depozytariusza wycena nie 
odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat, dopuszcza się przyjęcie 
do wyceny średniej z ofert kupna i sprzedaży ogłoszonych przez przynajmniej dwie 
uznane (profesjonalne) instytucje finansowe, pod warunkiem że ogłoszone oferty 
pozwalają wiarygodnie oszacować wartość godziwą składnika lokat. W przypadku 
gdy sposób wyceny opisany w zdaniu poprzednim nie jest możliwy do przyjęcia, 
składnik lokat jest wyceniany zgodnie z zasadami dotyczącymi składników lokat 
nienotowanych na aktywnych rynku. 


✓ Dłużne papiery wartościowe, dla których rynkiem głównym jest inny aktywny rynek, 
w szczególności dłużne papiery wartościowe notowane na rynkach zagranicznych 
– według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym 
mowa w pkt. A1 kursu, przy czym jeżeli dany rynek wyznacza kurs zamknięcia lub 
inną wartość stanowiącą jego odpowiednik wycena następuje według tego kursu 
lub wartości. W przypadku braku transakcji w danym dniu wycena odbywa się w 
szczególności na podstawie: 


a) Bloomberg Generic (BGN), a w przypadku jego braku dla danego składnika 
lokat Funduszu/Subfunduszu, 


b) Fit Composite (CBBT), a w przypadku jego braku dla danego składnik lokat 
Funduszu/Subfunduszu, 


c) średniej z  najlepszych ofert kupna i sprzedaży dostępnych (aktywnych) na 
tym rynku w momencie zamknięcia sesji, z zastrzeżeniem, że uwzględnienie 
wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne. 


 
Jeżeli dokonanie wyceny na podstawie danych, o których mowa w lit. a) – c), nie 
jest możliwe lub gdy w zgodnej ocenie Funduszu i Depozytariusza wycena nie 
odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat, dopuszcza się przyjęcie 
do wyceny średniej z ofert kupna i sprzedaży ogłoszonych przez przynajmniej dwie 
uznane (profesjonalne) instytucje finansowe, pod warunkiem że ogłoszone oferty 
pozwalają wiarygodnie oszacować wartość godziwą składnika lokat. W przypadku 
gdy sposób wyceny opisany w zdaniu poprzednim nie jest możliwy do przyjęcia, 
składnik lokat jest wyceniany zgodnie z zasadami dotyczącymi składników lokat 
nienotowanych na aktywnych rynku. 


W uzasadnionych przypadkach gdy kurs uznawany za kurs zamknięcia różni się 
istotnie od kursów wyznaczonych na podstawie innych, wiarygodnych danych 
rynkowych, dopuszcza się przyjęcie do wyceny kursu innego niż kurs zamknięcia 
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mimo że w dniu wyceny została zawarta co najmniej jedna transakcja na rynku 
głównym. 


✓ W przypadku, gdy ze względu na zbliżający się termin wykupu dłużnych papierów 
wartościowych nie jest możliwe dokonanie wyceny według zasad określonych 
powyżej papiery te wycenia się metodą odpisu dyskonta lub amortyzacji premii 
powstałych jako różnica pomiędzy ceną wykupu danego papieru wartościowego, 
a ostatnią wartością godziwą, po jakiej Subfundusz wycenił dany papier 
wartościowy według zasad określonych powyżej. 


3. Terminowe instrumenty pochodne - według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 ustalonego na aktywnym rynku kursu 
określającego stan rozliczeń Subfunduszu i instytucji rozliczeniowej. 


4. Pozostałe składniki lokat Subfunduszu – według ostatniego dostępnego w momencie 
dokonywania wyceny, o którym mowa w pkt. A1 ustalonego na aktywnym rynku kursu, 
przy czym jeżeli dany rynek wyznacza kurs zamknięcia lub inną wartość stanowiącą 
jego odpowiednik wycena następuje według tego kursu lub wartości. 


D. Składniki lokat Subfunduszu nienotowane na aktywnym rynku 


1. Dłużne papiery wartościowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane są w 
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej, przy czym w przypadku przeszacowywania dłużnych papierów 
wartościowych wycenianych według wartości godziwej, do wysokości skorygowanej 
ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień 
przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. W przypadku, gdy data 
zawarcia transakcji nabycia jest różna od daty jej rozliczenia papier wartościowy ujmuje 
się w księgach rachunkowych w cenie nabycia, a skorygowaną cenę nabycia wylicza 
się od dnia rozliczenia transakcji nabycia. 


2. Depozyty wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


3. 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. 


4. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu 
do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą 
korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej. 


5. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne wycenia się w oparciu o modele wyceny 
powszechnie stosowane dla danego typu instrumentów, a w szczególności w 
przypadku kontraktów terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, stóp 
procentowych - wg modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 


6. Dłużne papiery wartościowe zawierające wbudowane instrumenty pochodne wycenia 
się według wartości godziwej oszacowanej przez wyspecjalizowaną, niezależną 
jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi lub jeżeli Subfundusz nie korzysta z usług 
takiej jednostki w następujący sposób: 


✓ w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściśle powiązane z 
wycenianym papierem dłużnym to wartość całego instrumentu finansowego 
będzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu 
finansowego modelu wyceny uwzględniając w swojej konstrukcji modele wyceny 
poszczególnych wbudowanych instrumentów pochodnych,  


✓ w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane z 
wycenianym papierem dłużnym, wówczas wartość wycenianego instrumentu 
finansowego będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego 
(bez wbudowanych instrumentów pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu 
efektywnej stopy procentowej oraz wartości wbudowanych instrumentów 
pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele właściwe dla poszczególnych 
instrumentów pochodnych. Jeżeli jednak wartość godziwa wydzielonego 
instrumentu pochodnego nie może być wiarygodnie określona to taki instrument 
wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny zalicza się odpowiednio 
do przychodów odsetkowych lub kosztów odsetkowych. 
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7. Jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa nienotowane na aktywnym rynku 
wycenia się według ostatniej ogłoszonej przez dany fundusz lub właściwą instytucję 
wartości aktywów netto funduszu na jednostkę lub tytuł uczestnictwa skorygowaną o 
ewentualne, znane Subfunduszowi zmiany wartości godziwej, jakie wystąpiły od 
momentu ogłoszenia do dnia wyceny. 


8. Prawa poboru nienotowane na aktywnym rynku wycenia się według: 


✓ wartości teoretycznej praw poboru jako różnicy między ceną akcji z ostatniego 
notowania z prawem poboru, a ceną odniesienia na pierwszym notowaniu akcji 
po ustaleniu prawa poboru lub 


✓ wartości bieżącej prawa poboru uwzględniającej różnicę między bieżącym 
kursem rynkowym akcji spółki a ceną akcji nowej emisji oraz liczbę praw poboru 
potrzebnych do objęcia jednej akcji nowej emisji, 


w zależności od tego, która z powyższych wartości jest niższa. 


9. Jeżeli akcje nienotowane na aktywnym rynku są tożsame w prawach do akcji 
notowanych na aktywnym rynku, wycenia się je według cen tych papierów 
wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. C1. W przeciwnym wypadku 
akcje wycenia się w oparciu o ostatnią z cen, po jakiej nabywano akcje na rynku 
pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość godziwą prawa 
poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa, a w przypadku, gdy 
zostały określone różne ceny dla nabywców – w oparciu o średnią cenę nabycia, 
ważoną liczbą nabytych akcji, o ile cena ta została podana do publicznej wiadomości, z 
uwzględnieniem zmian wartości tych akcji, spowodowanych zdarzeniami mającymi 
wpływ na ich wartość godziwą. 


10. Jeżeli prawa do akcji nienotowane na aktywnym rynku są tożsame w prawach do akcji 
notowanych na aktywnym rynku, wycenia się je według cen tych papierów 
wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. C1. W przeciwnym wypadku 
prawa do akcji wycenia się w oparciu o ostatnią z cen po jakiej nabywano je na rynku 
pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość godziwą prawa 
poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa. 


11. Pozostałe składniki lokat Subfunduszu nienotowane na aktywnym rynku wyceniane są 
na podstawie zasad określonych przez Subfundusz, zaakceptowanych przez 
Depozytariusza, według wiarygodnie ustalonej wartości godziwej na podstawie 
oszacowania wartości składnika lokat Subfunduszu za pomocą powszechnie uznanych 
metod estymacji. 


E. Wycena aktywów i zobowiązań Subfunduszu denominowanych w walutach obcych 


1. Aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w 
walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie są notowane 
na aktywnym rynku – w walucie, w której są denominowane. 


 
2. Aktywa i zobowiązania, o których mowa w pkt. 1 wykazuje się w złotych polskich po 


przeliczeniu według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny, o którym 
mowa w pkt. A1, średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank 
Polski. 


F. Wycena należności z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych 


1. Należności z tytułu zawartej transakcji pożyczki papierów wartościowych są wyceniane 
zgodnie z zasadami przyjętymi do wyceny pożyczonych papierów wartościowych. 


 
1.2. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 


 
W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zmiany stosowanych przez Subfundusz zasad 
rachunkowości. 
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2. NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Z tytułu zbytych lokat 0 0 


Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 


Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 0 0 


Z tytułu dywidend 0 0 


Z tytułu odsetek 57 1 


Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 


Pozostałe należności 0 0 


Razem 57 1 


 
 
3. ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Z tytułu nabytych aktywów 592 4 


Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się subfunduszu do odkupu 0 0 


Z tytułu instrumentów pochodnych 32 0 


Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa 409 294 


Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 14 0 


Z tytułu wypłaty dochodów subfunduszu 0 0 


Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 


Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 


Z tytułu rezerw 0 0 


Pozostałe zobowiązania 1 0 


Razem 1 048 298 


 
 
4. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 
 


 (w tysiącach złotych) Waluta 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. PLN 1 655 485 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 1 0 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 3 0 


Razem  1 659 485 


 


Średni w okresie sprawozdawczym stan środków 


pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących 


zobowiązań Subfunduszu 


 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


 EUR 0 0 


 PLN 599 91 


 USD 1 0 


Razem  600 91 


 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2045 


Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku 


 


17 


5. RYZYKA 
 


5.1. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej 
 


5.1.1. Aktywa i zobowiązania Subfunduszu obciążone ryzykiem wartości godziwej 
wynikającym ze stopy procentowej 


 
Na ryzyko zmiany wartości godziwej związane z wahaniami stopy procentowej narażone są przede 
wszystkim dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego o stałym 
oprocentowaniu i zerokuponowe. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 5 556 tysięcy 
złotych, co stanowiło 18,27% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 106 tysięcy 
złotych, co stanowiło 11,30% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej. 
 


5.1.2. Aktywa i zobowiązania Subfunduszu obciążone ryzykiem przepływów środków 
pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 


 
Na ryzyko przepływów środków pieniężnych związane z wahaniami stopy procentowej narażone 
są dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej.  
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 1 867 tysięcy 
złotych, co stanowiło 6,14% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość tych lokat w aktywach Subfunduszu wynosiła 20 tysięcy 
złotych, co stanowiło 2,13% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem przepływów pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej. 
 
5.2. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym 
 


5.2.1. Maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym 
 
Subfundusz, jako subfundusz zdefiniowanej daty, lokuje Aktywa Subfunduszu w część udziałową 
oraz część dłużną. Na dzień bilansowy udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu powinien wynosić od 60% do 80%, a części dłużnej od 20% do 40%. Wraz ze 
zbliżaniem się Subfunduszu do zdefiniowanej daty udział części udziałowej będzie stopniowo 
spadał do poziomu maksymalnie 15%, a części dłużnej rósł do poziomu minimum 85% Aktywów 
Subfunduszu zgodnie z harmonogramem wskazanym w statucie i ustawie o pracowniczych 
planach kapitałowych. 
 
W ramach części dłużnej Aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w obligacje, instrumenty rynku 
pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe, które obciążone są ryzykiem kredytowym. 
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Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku struktura aktywów Subfunduszu 
przedstawia się następująco: 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Akcje oraz wynikające z nich prawa 13 300 326 


Dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego 


emitowane przez Skarb Państwa (z odsetkami) 


2 347 127 


Dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego 


pozostałych emitentów (z odsetkami) 


5 133 0 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 


inwestowania mające siedzibę za granicą 


7 856 0 


Przedpłaty na zakup papierów wartościowych 130 0 


Środki pieniężne na rachunkach bankowych w bankach krajowych 1 659 485 


Razem aktywa Subfunduszu 30 425 938 


 


5.2.2. Wskazanie przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych 
kategoriach lokat 


 
Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu wyłącznie w papiery 
wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, 
poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu 
terytorialnego, rządy państw należących do OECD oraz następujące międzynarodowe instytucje 
finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju. W takim przypadku Subfundusz jest obowiązany dokonywać lokat w papiery 
wartościowe co najmniej 6 różnych emisji jednego emitenta z tym, że wartość lokat w papiery 
wartościowe jednej emisji nie może przekroczyć 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku udział lokat w dłużne papiery 
wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez wyżej wymienionych emitentów wraz 
z odsetkami należnymi wynosił odpowiednio 24,25% i 13,54% aktywów Subfunduszu. 


 
5.3. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem 


przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat 
 
Aktywa Subfunduszu lokowane są w głównie w krajowe papiery wartościowe i inne instrumenty 
finansowe przewidziane w statucie Funduszu. Statut dopuszcza dokonywanie lokat w aktywa 
denominowane w walucie innej niż złoty, przy czym wartość takich lokat nie może przekroczyć 30% 
wartości Aktywów Subfunduszu. Przy dokonywaniu lokat denominowanych w walutach obcych 
istnieje ryzyko walutowe związane ze zmiennością kursów walut i w związku z tym potencjalną 
utratą wartości składników lokat Subfunduszu wyrażoną w złotych.  


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku procentowy udział składników 
aktywów denominowanych w poszczególnych walutach obcych w aktywach Subfunduszu 
przedstawiał się następująco: 
 


Składniki aktywów denominowane w walutach obcych 


31 grudnia 


2020 roku 


(%) 


31 grudnia 


2019 roku 


(%) 


Euro (EUR) 11,25 0,00 


- w tym tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje mające siedzibę 


za granicą 


11,25 0,00 


Dolar USA (USD) 14,58 0,00 


- w tym tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje mające siedzibę 


za granicą 


14,57 0,00 


Razem 25,83 0,00 


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem walutowym. 
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6. INSTRUMENTY POCHODNE 
 


Subfundusz posiada w swoim portfelu kontrakty FX forward, które zostały zawarte w celu 
ograniczenia ryzyka walutowego w stosunku do posiadanych przez Subfundusz zagranicznych 
instrumentów finansowych denominowanych w walutach obcych, poprzez zabezpieczenie kursu 
wymiany walut na złote. 


 
Kontrakty FX forward będące w posiadaniu Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2020 roku: 
 
 
 
 
 
 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie posiadał w portfelu instrumentów pochodnych. 
 
 


7. TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO 
ODKUPU 
 
7.1. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 


 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie był stroną 
transakcji przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. 
 
7.2. Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie był stroną 
transakcji przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu. 
 
7.3. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów 


rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 
 


W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zawierał tego typu 
transakcji. 
 
7.4. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie 


przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zawierał tego typu 
transakcji. 


 
 
8. KREDYTY I POŻYCZKI 


 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie zaciągał żadnych 
kredytów i pożyczek. 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 Subfundusz nie udzielał żadnych 
kredytów i pożyczek. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Typ 


zajętej 


pozycji


Rodzaj Instrumentu 


pochodnego
Cel otwarcia pozycji


Wartość 


otwartej 


pozycji


Wartość przyszłych strumieni 


pieniężnych


Terminy przyszłych strumieni 


pieniężnych


Kwota będąca 


podstawą przyszłych 


płatności


Termin zapadalności albo 


wygaśnięcia instrumentu 


pochodnego


Termin wykonania 


instrumentu pochodnego 


Krótka
Kontrakt terminow y na 


w ymianę w alut FWD


Ograniczenie ry zy ka 


w alutow ego portfela lokat 


denominow anego w  


w alutach obcy ch


(32) ty s. PLN


Płatność w y chodząca: 629 ty s. EUR


 


Płatność do otrzy mania: 2 872 ty s. PLN


03.02.2021


03.02.2021


629  ty s. EUR
termin zamknięcia pozycji - 


03.02.2021


termin płatności gotów kow ych - 


03.02.2021
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9. WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE 
 


9.1. Walutowa struktura pozycji bilansu 
 


(w tysiącach złotych) 
31 Grudnia 2020 roku 31 Grudnia 2019 roku 


EUR PLN USD RAZEM EUR PLN USD RAZEM 


I. AKTYWA 3 424 22 565 4 436 30 425 0 938 0 938 


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 1 655 3 1 659 0 485 0 485 


2. Należności 0 57 0 57 0 1 0 1 


3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 0 0 0 0 


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 3 423 20 623 4 433 28 479 0 452 0 452 


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 100 0 100 0 0 0 0 


6. Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0 


7. Pozostałe aktywa 0 130 0 130 0 0 0 0 


         


II. ZOBOWIĄZANIA 0 1 048 0 1 048 0 298 0 298 


         


III. AKTYWA NETTO 3 424 21 517 4 436 29 377 0 640 0 640 


         


 


 


9.2. Dodatnie różnice kursowe 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


27 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Zrealizowane dodatnie różnice kursowe 39 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 39 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 64 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 64 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Razem 103 0 
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9.3. Ujemne różnice kursowe 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


27 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Zrealizowane ujemne różnice kursowe: (19) 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa (19) 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Niezrealizowane ujemne różnice kursowe (124) 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa (124) 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Razem (143) 0 
 


 


9.4. Średni kurs waluty sprawozdania finansowego wyliczany przez NBP, z dnia sporządzenia 
sprawozdania finansowego 


 


 Kurs w stosunku do zł  
na 31 grudnia 2020 roku 


Kurs w stosunku do zł 
na 31 grudnia 2019 roku 


waluta 


Euro 4,6148 4,2585 EUR 


Dolar USA 3,7584 3,7977 USD 


 
 


10. DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 
 
10.1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 


 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


27 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 35 0 


- Papiery wartościowe udziałowe (62) 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 97 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


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


- Papiery wartościowe udziałowe 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 0 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


Razem 35 0 
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10.2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


27 listopada - 


31 grudnia 


2019 roku 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 248 3 


- Papiery wartościowe udziałowe 2 251 3 


- Dłużne papiery wartościowe 129 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 868 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


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


- Papiery wartościowe udziałowe 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 0 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


Razem 3 248 3 


 
Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają wartość aktywów netto Subfunduszu. Subfundusz 
nie wypłaca kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupywania jednostek uczestnictwa. 
 
 


11. KOSZTY SUBFUNDUSZU 
 
11.1. Koszty Subfunduszu pokrywane przez Towarzystwo 
 


Zgodnie ze statutem Funduszu Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty: 


1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, 
zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 


2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach 
lokowania Aktywów Subfunduszu; 


3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu; 


4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz 
korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 


5) wynagrodzenie depozytariusza Funduszu; 


6) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu lub Subrejestru 
Uczestników danego Subfunduszu; 


7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszu, w tym opłaty za 
zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa; 


8) koszty ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszu postanowieniami 
Statutu lub przepisami prawa; 


9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych dotyczących Subfunduszu wymaganych 
przepisami prawa; 


10) koszty likwidacji Subfunduszu; 


11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 
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Koszty, o których mowa w pkt 5) i 6) powyżej, mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do 
wysokości: 


1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy 
Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż lub równa 10.000.000 zł; 


2) sumy kwoty 50.000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, ponad kwotę 
10.000.000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10.000.000 zł. 


Koszty, o których mowa w pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie 
wyższej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 


W okresie, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż 2.000.000 zł, 
Towarzystwo pokrywa z własnych środków koszty Subfunduszu, o których mowa w pkt 5), 6), 8) i 
9). 


Koszty działalności Subfunduszu, które nie są wskazane powyżej pokrywa Towarzystwo 
z własnych środków. 


W związku z decyzją Zarządu Towarzystwa w okresie sprawozdawczym Towarzystwo pokryło z 
własnych środków wszelkie koszty związane z działalnością Subfunduszu. 


 


11.2. Wynagrodzenie Towarzystwa 
 


Zgodnie ze Statutem Funduszu za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo może pobierać z 
Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie, składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i 
części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem 
osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.  


Wynagrodzenie Stałe wynosi maksymalnie 0,4% w skali roku naliczone od średniej rocznej 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. W okresie sprawozdawczym Towarzystwo nie pobierało 
Wynagrodzenia Stałego.  


Wynagrodzenie Zmienne nie może przewyższać 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
skali roku i może być naliczane na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu 
ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty 
wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów 
Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK. Wynagrodzenie Zmienne 
może być pobierane pod warunkiem: 


1) realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok, 


2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę 
Referencyjną. 


Zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia Wynagrodzenie Zmienne może być pobierane po raz 
pierwszy w roku 2022. W związku z tym w okresie sprawozdawczym nie naliczano Wynagrodzenia 
Zmiennego za zarządzanie Subfunduszem.  


 


12. DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 
 


 
31 grudnia  


2020 roku  


31 grudnia 


2019 roku 


Wartość aktywów netto Subfunduszu w tysiącach złotych 29 377 640 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w złotych 10,88 10,06 
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VII INFORMACJA DODATKOWA 
 


1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu 
finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 


 
Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie zidentyfikowano znaczących zdarzeń 
dotyczących lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym. 


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


a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 
 
Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia, a nie zostały 
uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 
 


3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 
finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i 
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 
 
Nie występują różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w 
porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi 
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 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2019 błędy podstawowe nie wystąpiły. 


 
5. Informacja o aktualnie stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu 


 
Towarzystwo stosuje procesy, metody i procedury pomiaru oraz zarządzania ryzykiem, a także 
oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu. W odniesieniu do Subfunduszu stosowana jest metoda 
zaangażowania. 


 


6. Inne informacje, niż wskazane powyżej, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zdarzenia, inne 
niż ujawnione w sprawozdaniu finansowym, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu. 


 
 


Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera 24 kolejno ponumerowane strony. 
 
 
 


Marek Przybylski – Prezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 


Tymoteusz Paleczny – Wiceprezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  


 


Marek Wierzbołowski – Dyrektor Finansowo-Administracyjny 


(Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Subfunduszu) 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 


 
 
Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 roku. 
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złożonej z niezależnych spółek członkowskich 


 


Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 


dla Walnego Zgromadzenia Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 


 
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 


Opinia 


Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego subfunduszu Aviva PPK 
2035 („Subfundusz”), będącego wydzielonym subfunduszem w ramach Aviva Specjalistycznego 
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK („Fundusz”), które zawiera zestawienie lokat oraz bilans 
sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian  
w aktywach netto sporządzone za rok zakończony w tym dniu oraz noty objaśniające i informację 
dodatkową („sprawozdanie finansowe”).  


Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe: 


• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Subfunduszu na dzień  
31 grudnia 2020 r. oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie  
z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa 
o rachunkowości” - Dz. U. z 2021 r., poz. 217) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 


• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa oraz statutem 
Funduszu; 


• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 
z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości. 


Podstawa opinii  


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej 


jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do 


ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym 


(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z 


tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego 


rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.  


Jesteśmy niezależni od Funduszu i Subfunduszu zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki 


zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady 


Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą 


Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie  


do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie  


z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz 


firma audytorska pozostali niezależni od Funduszu i Subfunduszu zgodnie z wymogami niezależności 


określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.  


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


podstawę dla naszej opinii. 
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Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa za sprawozdanie finansowe 


Zarząd Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), 


towarzystwa zarządzającego Funduszem i reprezentującego Fundusz jest odpowiedzialny za 


sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego 


Subfunduszu, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku  


z operacji Subfunduszu zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) 


rachunkowości oraz z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę 


wewnętrzną, którą Zarząd Towarzystwa uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania 


finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 


Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 


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


z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy 


rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać likwidacji 


Subfunduszu, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla 


likwidacji lub zaniechania działalności. 


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


sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie 


Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej. 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 


Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera 


istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania 


zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, 


że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 


Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można 


racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze 


użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.  


Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do stopy zwrotu Subfunduszu ani efektywności lub 


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


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


a także: 


- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 


spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 


odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające  


i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego 


zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ 


oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub 


obejścia kontroli wewnętrznej; 


- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania 


procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia 


opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Towarzystwa; 


- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność 


szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 


- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 


kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 


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


poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Subfunduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli 


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







   


3 


w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu 


finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze 


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


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


zaprzestanie kontynuacji działalności; 


- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym 


ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje  


i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 


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


przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących 


słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 


Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych 


Zarząd Towarzystwa odpowiada za zapewnienie zgodności działania Subfunduszu z regulacjami 


ostrożnościowymi. 


Naszym obowiązkiem jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania, czy Subfundusz przestrzegał 


obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach. 


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


przez Subfundusz obowiązujących regulacji ostrożnościowych, a zatem nie wyrażamy opinii na ten 


temat. 


W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Subfunduszu informujemy, że  


w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku nie zidentyfikowaliśmy przypadków 


naruszenia obowiązujących regulacji ostrożnościowych w zakresie, w jakim mogłoby to mieć istotny 


wpływ na sprawozdanie finansowe Subfunduszu. 


Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 


sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Rafał Sosnowski. 


 


BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie 


Wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3355 


w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe  


 


 


 


Rafał Sosnowski 


Kluczowy Biegły Rewident 


Nr w rejestrze 13520 


Warszawa, 12 kwietnia 2021 roku. 
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 


dla Walnego Zgromadzenia Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 


 
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 


Opinia 


Przeprowadziliśmy badanie rocznego połączonego sprawozdania finansowego Aviva Specjalistycznego 
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK („Fundusz”), które zawiera wprowadzenie do połączonego 
sprawozdania finansowego, połączone zestawienie lokat oraz połączony bilans sporządzone na dzień  
31 grudnia 2020 roku, połączony rachunek wyniku z operacji oraz połączone zestawienie zmian  
w aktywach netto za rok zakończony w tym dniu („sprawozdanie finansowe”). 


Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe: 


• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień 31 grudnia 
2020 r. oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie  
z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa 
o rachunkowości” - Dz. U. z 2021 r., poz. 217) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, 


• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Fundusz przepisami prawa oraz statutem 
Funduszu, 


• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 
z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości. 


Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia 
12 kwietnia 2021 roku.  


Podstawa opinii  


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej 


jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do 


ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym 


(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 


537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań 


sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE L158). Nasza 


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


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.  


Jesteśmy niezależni od Funduszu zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych 


(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych 


dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi 


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


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


przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od 


Funduszu zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.  


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


dla naszej opinii. 
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Kluczowe sprawy badania 


Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej 


znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one 


najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka 


istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście 


naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz 


podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne 


przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej 


opinii na temat tych spraw. 


Wycena składników lokat Funduszu 


Główne składniki lokat Subfunduszy, które zostały wykazane w połączonym zestawieniu lokat Funduszu 


na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowią 92,16% aktywów Funduszu. 


Zgodnie z polityką rachunkowości Funduszu składniki lokat notowane na aktywnych rynkach wycenia 


się na podstawie kursów ustalonych na tych rynkach. 


Istotną część lokat stanowią lokaty nienotowane lub takie, dla których rynki ocenione zostały jako 


niespełniające kryteriów rynku aktywnego. Wycena tych lokat, stanowiących przede wszystkim dłużne 


papiery wartościowe została dokonana z zastosowaniem skorygowanej ceny nabycia z uwzględnieniem 


ewentualnych odpisów z tytułu utraty wartości, a dla pozostałych lokat, przy wykorzystaniu modeli 


wyceny. Ustalenie odpisów z tytułu utraty wartości (w przypadku zastosowania skorygowanej ceny 


nabycia) lub oszacowanie wartości godziwej lokat z zastosowaniem modeli wymaga zastosowania przez 


Towarzystwo profesjonalnego osądu i istotnych szacunków. 


Uznaliśmy, że wyceny lokat, gdzie Zarząd Towarzystwa zastosował istotne osądy i szacunki są 


obszarami ryzyka istotnego zniekształcenia i stanowią kluczowe zagadnienie badania. 


Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym 


Szczegółowe zestawienia lokat zostały przedstawione w jednostkowych sprawozdaniach finansowych 


poszczególnych Subfunduszy. 


Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko 


Dokonaliśmy oceny czy zastosowane zasady wyceny są zgodne z obowiązującymi przepisami, polityką 


rachunkowości i czy są adekwatne do specyfiki lokat w portfelach Subfunduszy. 


Uzyskaliśmy zrozumienie procesu wycen, z uwzględnieniem zasad określania rynków jako aktywne  


i potwierdzenie działania mechanizmów kontrolnych w tym obszarze.  


Dla papierów wartościowych notowanych dokonaliśmy samodzielnej weryfikacji wyceny.  


Na próbie dłużnych papierów wartościowych sprawdziliśmy działanie modelu wyceny według 


skorygowanej ceny nabycia oraz oceniliśmy przesłanki wystąpienia utraty wartości dłużnych papierów 


wartościowych na podstawie analiz i modeli dostępnych poprzez serwis Bloomberg oraz danych 


finansowych emitentów i innych informacji przekazanych nam przez Zarząd Towarzystwa. 


Dla lokat wycenianych modelami dokonaliśmy oceny zastosowanego modelu wyceny oraz weryfikacji 


danych będących podstawą wyceny. 


Przeprowadziliśmy także analizę ujęcia zdarzeń po dniu bilansowym mających wpływ na wycenę 


papierów wartościowych. 
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Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa za sprawozdanie finansowe 


Zarząd Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), towarzystwa 


zarządzającego Funduszem i reprezentującego Fundusz, jest odpowiedzialny za sporządzenie, na 


podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, wchodzących w skład Funduszu subfunduszy: 


Aviva PPK 2025, Aviva PPK 2030, Aviva PPK 2035, Aviva PPK 2040, Aviva PPK 2045, Aviva PPK 2050, Aviva 


PPK 2055, Aviva PPK 2060  („Subfundusze”), sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i 


jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku z operacji Funduszu zgodnie z przepisami Ustawy 


o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Fundusz 


przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Towarzystwa uznaje za 


niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego 


zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 


Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 


Funduszu do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych  


z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy 


rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Funduszu, albo 


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


działalności. 


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


sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 


Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej 


Funduszu. 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 


Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera 


istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania 


zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, 


że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 


Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można 


racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze 


użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego. 


Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu 


i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz 


nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu 


opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w 


sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności 


ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta. 


Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej stopy zwrotu Funduszu ani efektywności lub 


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


Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, 
a także: 
- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 


spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 


odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające  


i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego 


zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ 


oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub 


obejścia kontroli wewnętrznej; 
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- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania 


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


na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Towarzystwa;  


- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków 


księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 


- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 


kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 


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


poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Funduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli 


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


naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym 


lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte 


na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, 


jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Fundusz zaprzestanie kontynuacji 


działalności; 


- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, 


oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje  


i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 


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


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


kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 


Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych 


dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych 


sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, 


a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach. 


Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące 


podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za 


kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że 


przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych 


okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ 


można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej 


informacji dla interesu publicznego. 


Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności 


Na inne informacje składają się informacje zawarte w sprawozdaniu rocznym Funduszu, za wyjątkiem 


sprawozdania finansowego oraz naszego sprawozdania z badania („Inne informacje”). 


Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej 


Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za Inne informacje zgodnie z mającymi zastosowanie 


przepisami prawa. 


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


z działalności Funduszu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku spełniało wymagania 


przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta 


Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji.  
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W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi 


informacjami, i czyniąc to, rozważenie, czy nie są one istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym, 


z naszą wiedzą uzyskaną w trakcie badania, lub w inny sposób wydają się być istotnie zniekształcone. 


Jeżeli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenie w Innych informacjach, to 


jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. 


Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii 


czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z 


informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.  


Opinia o Sprawozdaniu z działalności 


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


Funduszu:  


- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;  


- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 


Oświadczenie na temat Innych informacji 


Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy o Funduszu i jego otoczeniu uzyskanej podczas badania 


sprawozdania finansowego nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności oraz Innych informacjach 


istotnych zniekształceń. 


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 


Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych 


Zarząd Towarzystwa odpowiada za zapewnienie zgodności działania Funduszu z regulacjami 


ostrożnościowymi. 


Naszym obowiązkiem jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania, czy Fundusz przestrzegał 


obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach. 


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


przez Fundusz obowiązujących regulacji ostrożnościowych, a zatem nie wyrażamy opinii na ten temat. 


W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Funduszu informujemy, że w okresie od 


dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku nie stwierdziliśmy naruszenia obowiązujących 


regulacji ostrożnościowych w zakresie, w jakim mogłoby to mieć istotny wpływ na sprawozdanie 


finansowe Funduszu. 


Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych 


Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem 


sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Funduszu są zgodne z prawem i przepisami 


obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zakazane na 


mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych rewidentach.  


Wybór firmy audytorskiej 


Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Funduszu uchwałą Rady Nadzorczej 


Towarzystwa z dnia 16 stycznia 2020 roku. Sprawozdania finansowe Funduszu badamy nieprzerwanie 


począwszy od roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2019 roku, to jest przez okres dwóch 


kolejnych lat. 


 







   


6 


Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 


sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Rafał Sosnowski. 


 


BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie 


wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3355 


w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe  
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I WPROWADZENIE 
 


1. INFORMACJE O FUNDUSZU 
 


Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK („Fundusz”) jest specjalistycznym funduszem 
inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 maja 
2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 95 z późniejszymi zmianami) („Ustawa”). 


Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 5 kwietnia 2019 roku, pod numerem 
RFi 1637. 


Wszystkie subfundusze wydzielone w ramach Funduszu są subfunduszami zdefiniowanej daty w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych („Ustawa PPK”) 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) i przeznaczone są do przyjmowania wpłat w ramach pracowniczych planów 
kapitałowych tworzonych zgodnie z przepisami Ustawy PPK. 


Wg. stanu na dzień bilansowy w skład Funduszu wchodzą następujące Subfundusze: 


 Aviva PPK 2025, 
 Aviva PPK 2030, 
 Aviva PPK 2035, 
 Aviva PPK 2040, 
 Aviva PPK 2045, 
 Aviva PPK 2050, 
 Aviva PPK 2055, 
 Aviva PPK 2060. 


 


Fundusz jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty został utworzony na czas nieograniczony. 


 
2. INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH 
 


a) Subfundusz Aviva PPK 2025 


Subfundusz Aviva PPK 2025 został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako Subfundusz wydzielony 
w ramach Funduszu, a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została dokonana na dzień  
27 listopada 2019 roku. 


Subfundusz został utworzony na czas nieograniczony. 


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2025 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 
1963-1967 oraz urodzonych przed 1963 r. na wniosek tych osób. 
 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 
uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 
inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 
rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe.  


Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) Do dnia 31.12.2019 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu 
nie może być mniejszy niż 25% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może być większy 
niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu; 


2) Do dnia 31.12.2019 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów Subfunduszu nie 
może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może być większy niż 
75% wartości Aktywów Subfunduszu; 
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3) W okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu; 


4) W okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części dłużnej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu; 


5) Od dnia 01.01.2025 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu 
nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu; 


6) Od dnia 01.01.2025 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów Subfunduszu nie 
może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 


 


b) Subfundusz Aviva PPK 2030 


Subfundusz Aviva PPK 2030 został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako Subfundusz wydzielony 
w ramach Funduszu, a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została dokonana na dzień  
27 listopada 2019 roku. 


Subfundusz zostały utworzone na czas nieograniczony. 
 
Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2030 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 
1968-1972. 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 
uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 
inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 
rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe.  


Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) W okresie do dnia 31.12.2019 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu;  


2) W okresie do dnia 31.12.2019 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu;  


3) W okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 25% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;  


4) W okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;  


5) W okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;  


6) W okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;  


7) W okresie od dnia 01.01.2030 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu;  


8) W okresie od dnia 01.01.2030 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 
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c) Subfundusz Aviva PPK 2035 


Subfundusz Aviva PPK 2035 został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako Subfundusz wydzielony 
w ramach Funduszu a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została dokonana na dzień  
21 listopada 2019 roku. 


Subfundusz został utworzony na czas nieograniczony. 


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2035 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 
1973-1977. 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 
uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 
inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 
rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe.  


Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) W okresie do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu;  


2) W okresie do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu;  


3) W okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 25% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;  


4) W okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;  


5) W okresie od dnia 01.01.2030 roku do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;  


6) W okresie od dnia 01.01.2030 roku do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;  


7) W okresie od dnia 01.01.2035 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu;  


8) W okresie od dnia 01.01.2035 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 


 
 


d) Subfundusz Aviva PPK 2040 


Subfundusz Aviva PPK 2040 został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako Subfundusz wydzielony 
w ramach Funduszu a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została dokonana na dzień  
27 listopada 2019 roku. 


Subfundusz został utworzony na czas nieograniczony. 


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2040 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 
1978-1982. 
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Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 
uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 
inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 
rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe. 


Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) W okresie do dnia 31.12.2019 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu;  


2) W okresie do dnia 31.12.2019 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu;  


3) W okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu;  


4) W okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 30% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu;  


5) W okresie od dnia 01.01.2030 roku do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 25% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;  


6) W okresie od dnia 01.01.2030 roku do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;  


7) W okresie od dnia 01.01.2035 roku do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;  


8) W okresie od dnia 01.01.2035 roku do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;  


9) W okresie od dnia 01.01.2040 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu;  


10) W okresie od dnia 01.01.2040 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 


 
e) Subfundusz Aviva PPK 2045 


Subfundusz Aviva PPK 2045 został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako Subfundusz wydzielony 
w ramach Funduszu a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została dokonana na dzień  
27 listopada 2019 roku.  


Subfundusz został utworzony na czas nieograniczony. 


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2045 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 
1983-1987. 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 
uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 
inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 
rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe. 
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Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) W okresie do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie 
może być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu;  


2) W okresie do dnia 31.12.2024 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie 
może być większy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu;  


3) W okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części 
udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 40% wartości 
Aktywów Subfunduszu oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu; 


4) W okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części dłużnej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 30% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu;  


5) W okresie od dnia 01.01.2035 roku do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części 
udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 25% wartości 
Aktywów Subfunduszu oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;  


6) W okresie od dnia 01.01.2035 roku do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części dłużnej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;  


7) W okresie od dnia 01.01.2040 roku do dnia 31.12.2044 roku udział wartości części 
udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości 
Aktywów Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;  


8) W okresie od dnia 01.01.2040 roku do dnia 31.12.2044 roku udział wartości części dłużnej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;  


9) W okresie od dnia 01.01.2045 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu;  


10) W okresie od dnia 01.01.2045 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 


 


f) Subfundusz Aviva PPK 2050 


Subfundusz Aviva PPK 2050 został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako Subfundusz wydzielony 
w ramach Funduszu a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została dokonana na dzień  
20 listopada 2019 roku. 


Subfundusz został utworzony na czas nieograniczony. 


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2050 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 
1988-1992. 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 
uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 
inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 
rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe. 


Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) W okresie do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu;  
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2) W okresie do dnia 31.12.2029 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu;  


3) W okresie od dnia 01.01.2030 roku do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu;  


4) W okresie od dnia 01.01.2030 roku do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 30% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu;  


5) W okresie od dnia 01.01.2040 roku do dnia 31.12.2044 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 25% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;  


6) W okresie od dnia 01.01.2040 roku do dnia 31.12.2044 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;  


7) W okresie od dnia 01.01.2045 roku do dnia 31.12.2049 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;  


8) W okresie od dnia 01.01.2045 roku do dnia 31.12.2049 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;  


9) W okresie od dnia 01.01.2050 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu; 


10) W okresie od dnia 01.01.2050 roku udział wartości Części Dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 


 


g) Subfundusz Aviva PPK 2055 


Subfundusz Aviva PPK 2055 został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako Subfundusz wydzielony 
w ramach Funduszu a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została dokonana na dzień  
21 listopada 2019 roku. 


Subfundusz został utworzony na czas nieograniczony. 


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2055 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 
1993-1997. 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 
uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 
inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 
rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe. 


Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) W okresie do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu; 


2) W okresie do dnia 31.12.2034 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu;  


3) W okresie od dnia 01.01.2035 roku do dnia 31.12.2044 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu;  







 
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK 


Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku 


 


 
7 


4) W okresie od dnia 01.01.2035 roku do dnia 31.12.2044 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 30% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu;  


5) W okresie od dnia 01.01.2045 roku do dnia 31.12.2049 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 25% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;  


6) W okresie od dnia 01.01.2045 roku do dnia 31.12.2049 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;  


7) W okresie od dnia 01.01.2050 roku do dnia 31.12.2054 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;  


8) W okresie od dnia 01.01.2050 roku do dnia 31.12.2054 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;  


9) W okresie od dnia 01.01.2055 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu;  


10) W okresie od dnia 01.01.2055 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 


 


h) Subfundusz Aviva PPK 2060 


Subfundusz Aviva PPK 2060 został utworzony w dniu 5 kwietnia 2019 roku, jako Subfundusz wydzielony 
w ramach Funduszu a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została dokonana na dzień  
28 listopada 2019 roku. 


Subfundusz został utworzony na czas nieograniczony. 


Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna 
uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz 
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2060 rok i jest on przeznaczony dla osób urodzonych w latach 
1998-2002. 


Aktywa Subfunduszu dzieli się na część udziałową, w skład której wchodzą głównie akcje oraz jednostki 
uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 
inwestowania, certyfikaty inwestycyjne oraz część dłużną, obejmującą głównie obligacje, instrumenty 
rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa, emitowane przez fundusze 
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, a także depozyty 
bankowe. 


Udział części udziałowej i części dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych 
okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 


1) W okresie do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu; 


2) W okresie do dnia 31.12.2039 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może 
być większy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu; 


3) W okresie od dnia 01.01.2040 roku do dnia 31.12.2049 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu; 


4) W okresie od dnia 01.01.2040 roku do dnia 31.12.2049 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 30% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu; 


5) W okresie od dnia 01.01.2050 roku do dnia 31.12.2054 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 25% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu; 
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6) W okresie od dnia 01.01.2050 roku do dnia 31.12.2054 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu; 


7) W okresie od dnia 01.01.2055 roku do dnia 31.12.2059 roku udział wartości części udziałowej 
w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu; 


8) W okresie od dnia 01.01.2055 roku do dnia 31.12.2059 roku udział wartości części dłużnej w 
wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu; 


9) W okresie od dnia 01.01.2060 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu; 


10) W okresie od dnia 01.01.2060 roku udział wartości części dłużnej w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu. 


1) W okresie od dnia 01.01.2060 roku udział wartości części udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu; 


3. TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 
 
Organem zarządzającym Funduszem jest Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, 
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011017. Sądem rejestrowym dla 
Towarzystwa jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego.  
 
4. OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY 
 
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 
dnia 31 grudnia 2020 roku. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2020 roku.  
 
5. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI 
 
Połączone sprawozdanie finansowe Funduszu oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy zostały 
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz oraz Subfundusze w dającej 
się przewidzieć przyszłości tj. co najmniej 12 miesięcy po dniu 31 grudnia 2020 roku. Zarząd 
Towarzystwa nie stwierdza na dzień podpisania połączonego sprawozdania finansowego Funduszu 
oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na 
zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundusz i Subfundusze oraz w okresie co najmniej 12 
miesięcy po dniu bilansowym, czyli 31 grudnia 2020 roku na skutek zamierzonego lub przymusowego 
zaniechania bądź istotnego ograniczenia działalności Funduszu oraz Subfunduszy. 
 
6. PODMIOT, KTÓRY PRZEPROWADZIŁ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
Niniejsze połączone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Badania 
połączonego sprawozdania finansowego dokonała firma BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355. 
 
7. KATEGORIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 
 
Żaden z Subfunduszy nie zbywa jednostek uczestnictwa różnych kategorii. 
 
8. SPOSÓB SPORZĄDZENIA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 


FUNDUSZU 
 
Połączone sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone poprzez zsumowanie 
odpowiednich pozycji sprawozdań jednostkowych Subfunduszy. 
 
9. ZMIANY W ILOŚCI SUBFUNDUSZY WYDZIELONYCH W RAMACH FUNDUSZU 
 
W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zmiany ilości Subfunduszy wydzielonych w ramach 
Funduszu. 
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II POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT 
 
TABELA GŁÓWNA 
 


Składniki lokat 31 grudnia 2020 r. 31 grudnia 2019 r. 


(w tysiącach złotych) 
Wartość 
wg ceny 
nabycia 


Wartość według 
wyceny na 


dzień bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Wartość 
wg ceny 
nabycia 


Wartość według 
wyceny na 


dzień bilansowy 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Akcje 50 257 60 905 35,62 1 439 1 456 24,21 


Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 


Prawa do akcji 910 1 008 0,59 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 53 776 54 748 32,02 828 828 13,77 


Instrumenty pochodne 0 (237) (0,14) 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 


36 741 41 152 24,07 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 


Razem 141 684 157 576 92,16 2 267 2 284 37,98 
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III POŁĄCZONY BILANS 
 


( w tysiącach złotych) 
31 grudnia 
2020 roku 


31 grudnia 
2019 roku 


I. Aktywa 170 981 6 013 


 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12 151 3 726 


 2. Należności 400 3 


 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 


 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 157 313 2 284 


    - dłużne papiery wartościowe 54 248 828 


 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 500 0 


    - dłużne papiery wartościowe 500 0 


 6. Nieruchomości 0 0 


 7. Pozostałe aktywa 617 0 


II. Zobowiązania 4 800 2 370 


III. Aktywa netto (I-II) 166 181 3 643 


IV. Kapitał funduszu 149 160 3 629 


 1. Kapitał wpłacony 152 327 3 635 


 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) (3 167) (6) 


V. Dochody zatrzymane 890 1 


 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 538 1 


 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 352 0 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 16 131 13 


VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 166 181 3 643 
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IV POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
 


(w tysiącach złotych) 
1 stycznia - 
31 grudnia 
2020 roku 


1 stycznia - 
31 grudnia 
2019 roku 


I. Przychody z lokat 734 1 


1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 376 0 


2. Przychody odsetkowe 352 1 


3. Dodatnie saldo różnic kursowych 6 0 


4. Pozostałe 0 0 


II. Koszty funduszu 197 0 


1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 0 0 


2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 


3. Opłaty dla depozytariusza 0 0 


4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 


5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 


6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 


7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 


8. Usługi prawne 0 0 


9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 


10. Koszty odsetkowe 0 0 


11. Ujemne saldo różnic kursowych 193 0 


12. Pozostałe 4 0 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 


IV. Koszty funduszu netto (II-III) 197 0 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) 537 1 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 16 470 13 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 352 0 


 - z tytułu różnic kursowych 48 0 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 16 118 13 


 - z tytułu różnic kursowych (219) 0 


VII. Wynik z operacji 17 007 14 
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V POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
 


(w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w złotych oraz ilości jednostek 
uczestnictwa podanej w sztukach) 


1 stycznia 
- 


31 grudnia 
2020 roku 


1 stycznia 
- 


31 grudnia 
2019 roku 


 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 3 643 0 


 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 17 007 14 


    a) Przychody z lokat netto 537 1 


    b) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 352 0 


    c) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 16 118 13 


 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 17 007 14 


 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (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), w tym: 145 531 3 629 


    a) Powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 148 692 3 635 


    b) Zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa (3 161) (6) 


 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5) 162 538 3 643 


 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 166 181 3 643 


 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 80 228 1 450 


 
 
 
 
 
Niniejsze połączone sprawozdanie finansowe zawiera 12 kolejno ponumerowanych stron. 
 


 
 
 


Marek Przybylski – Prezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 


Tymoteusz Paleczny – Wiceprezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  


 


Marek Wierzbołowski – Dyrektor Finansowo-Administracyjny 


(Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu) 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 


 


 
Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 roku. 
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