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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 


dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej  


Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
 
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 


Opinia 


Przeprowadziliśmy badanie rocznego połączonego sprawozdania finansowego Aviva Specjalistyczny 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), które zawiera wprowadzenie do połączonego sprawozdania 
finansowego, połączone zestawienie lokat oraz połączony bilans sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 
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 
2021 r. oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1999 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 
22 kwietnia 2022 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 poźn.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 Księgowości („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 oraz  


w Rozporządzeniu UE.  


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, które zostały wykazane w połączonym zestawieniu lokat Funduszu na dzień 31 


grudnia 2021 roku stanowią zagraniczne tytuły uczestnictwa. Ich udział w aktywach Funduszu wyniósł 


87,05%. 


Zgodnie z polityką rachunkowości Funduszu zagraniczne tytuły uczestnictwa wycenia się w oparciu  


o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa. 


Uznaliśmy, że ryzyko istotnego zniekształcenia dotyczy wyceny lokat z uwzględnieniem częstotliwości 


dokonywania przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania wycen aktywów netto 


na tytuł uczestnictwa i ich ogłaszania oraz potencjalnego wpływu na wycenę lokat Funduszu. 


Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym 


Szczegółowe zestawienie lokat zostało przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 


subfunduszu Aviva Globalnych Strategii („Subfundusz”). 


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 portfelu Subfunduszu. 


Uzyskaliśmy zrozumienie procesu wycen i potwierdzenie działania mechanizmów kontrolnych w tym 


obszarze.  


Dla lokat dokonaliśmy samodzielnej weryfikacji wyceny zagranicznych tytułów uczestnictwa oraz, na 


podstawie informacji dostępnych w serwisie Bloomberg, uzyskaliśmy informacje o funduszu lub 


instytucji wspólnego inwestowania, który wyemitował tytuły uczestnictwa. 


 


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, wchodzącego w skład Funduszu subfunduszu 


Aviva Globalnych Strategii („Subfundusz”), 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  
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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; 


- 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; 







   


4 
 


- 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 składa się sprawozdanie z działalności Funduszu za rok obrotowy zakończony 31 


grudnia 2021 r. („Sprawozdanie z działalności”). 


Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej 


Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie 


z przepisami prawa.  


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


z działalności Funduszu spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta 


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


z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z 


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


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


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


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


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


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


finansowym.  


Opinia o Sprawozdaniu z działalności 


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


Funduszu:  


- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;  


- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 


Ponadto, w świetle wiedzy o Funduszu i jego otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, 


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


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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku nie zidentyfikowaliśmy przypadków 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 30 października 2020 roku. Sprawozdania finansowe badamy nieprzerwanie 


począwszy od roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2018 roku; to jest przez okres czterech 


kolejnych lat. 


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  


 


 


 


Rafał Sosnowski 


Biegły Rewident 


Nr w rejestrze 13520 


 


 


 


 


Warszawa, dnia 22 kwietnia 2022 roku. 
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I WPROWADZENIE 
 


1. INFORMACJE OGÓLNE 
 


Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) jest 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. 2021 poz. 605) („Ustawa”). 


W ramach Funduszu wydzielono następujące subfundusze: 


 Aviva Globalnych Strategii, 
 Aviva Obligacji, 
 


przy czym na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego utworzono jedynie 
Subfundusz Aviva Globalnych Strategii.  


Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 9 listopada 2015 roku, pod 
numerem RFi 1 243. 


Subfundusz Aviva Globalnych Strategii („Subfundusz”) został utworzony w dniu 9 listopada 2015 roku 
pod nazwą Aviva Oszczędnościowy, a pierwsza wycena aktywów netto Subfunduszu została dokonana 
na dzień 12 listopada 2015 roku. 


W dniu 7 lutego 2019 roku Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę o zmianie statutu Funduszu w zakresie 
zmiany nazwy Subfunduszu. Zgodnie z tymi zapisami nazwa Subfunduszu została zmieniona na Aviva 
Investors Globalnych Strategii. Zmiany te weszły w życie w dniu 25 lutego 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 realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% aktywów subfunduszu w tytuły 
uczestnictwa subfunduszu Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund, w dalszej części pod 
nazwą „Zagraniczny Subfundusz AIMS Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors 
SICAV (otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale), w klasę tytułów uczestnictwa Aviva 
Investors Multi-Strategy Target Return Fund K (EUR). 


Subfundusz może również inwestować swoje aktywa w inne instrumenty finansowe, w szczególności w 
dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub 
gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 


Środki Subfunduszu inwestowane są zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat: 


1. Całkowita wartość lokat w tytuły uczestnictwa Zagranicznego Subfunduszu AIMS Target Return 
Fund, klasa tytułów uczestnictwa Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund K (EUR), 
o których mowa powyżej będzie nie niższa niż 65% i może wynieść 100 % wartości Aktywów 
Subfunduszu.  


2. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego 
emitowane, przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski nie będzie większa niż 35% 
wartości aktywów Subfunduszu. 


3. Całkowita wartość lokat w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa lub Narodowy Bank Polski nie będzie większa niż 35% wartości aktywów 
Subfunduszu, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku 
pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub 
gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty w tym podmiocie 
nie będzie większa niż 35%  wartości Aktywów Subfunduszu.  


4. Subfundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym 
banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.  
 


Zagraniczny Subfundusz AIMS Target Return Fund stosuje strategię absolutnej stopy zwrotu, co 
oznacza, że jego celem inwestycyjnym jest osiąganie dodatniej stopy zwrotu w każdych warunkach 







 
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Globalnych Strategii 


Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku 


 


 
2 


rynkowych w średnim i długim horyzoncie czasowym. Subfundusz ten dąży do osiągania średniorocznej 
stopy zwrotu brutto (tj. przed odliczeniem opłaty za zarządzanie) w wysokości równej stopie bazowej 
Europejskiego Banku Centralnego powiększonej o 5 punktów procentowych na przestrzeni kolejnych 
trzech lat.  


W celu realizacji celu inwestycyjnego Zagraniczny Subfundusz AIMS Target Return Fund zasadniczo 
lokuje swoje aktywa w zbywalne papiery wartościowe, papiery dłużne o stałej stopie procentowej, 
instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, tytuły i jednostki uczestnictwa funduszy UCITS i/lub 
UCI.  
  
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 2021 roku do 
dnia 31 grudnia 2021 roku. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2021 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 2021 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 2021 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 
 
Zgodnie z Prospektem Informacyjnym Subfundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa różnych 
kategorii: 


a) Jednostki Uczestnictwa kategorii A – zbywane przez Fundusz za pośrednictwem 
Towarzystwa, działającego jako dystrybutor, 


b) Jednostki Uczestnictwa kategorii B – zbywane bezpośrednio przez Fundusz. 
 
Jednostki uczestnictwa poszczególnych kategorii mogą różnić się od siebie poziomem pobieranych 
opłat manipulacyjnych oraz opłat za zarządzanie. 


Wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane na Kontach w Rejestrze Uczestników Funduszu w dniu 9 
czerwca 2020 roku, będącym dniem wejścia w życie zmian Statutu dotyczących wprowadzenia kategorii 
Jednostek Uczestnictwa, począwszy od tego dnia otrzymały status Jednostek Uczestnictwa kategorii A.  


W okresie sprawozdawczym Subfundusz zbywał Jednostki Uczestnictwa kategorii A 
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II ZESTAWIENIE LOKAT 
 
1. TABELA GŁÓWNA 
 


Składniki lokat 31 grudnia 2021 r. 31 grudnia 2020 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 0 0 0,00 0 0 0,00 


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


Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 


Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 


Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 


Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 


Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 


Instrumenty pochodne 0 (1 196) (5,21) 0 (5 656) (3,56) 


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 


17 177 19 966 87,05 136 677 152 925 96,32 


Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 


Udzielone pożyczki pieniężne 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 17 177 18 770 81,84 136 677 147 269 92,76 


* Procentowy udział całkowitej wartości lokat w aktywach ogółem bez uwzględnienia ujemnej wyceny instrumentów pochodnych wynosi 87,05%, 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. 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 


 AI MULTI STRATEGY TARGET RETURN FUND K (LU1225026605) NNRA  nie dotyczy Aviva Investors SICAV Luksemburg  4 163 17 177 19 966 87,05 


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


4 163 17 177 19 966 87,05 


AR-RR - aktywny rynek-rynek regulowany   
 


 
   


AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu   
 


 
   


IAR - inny aktywny rynek   
 


 
   


NNRA - nienotowane na rynku aktywnym   
 


 
   


 
 


2.2. 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 


     4 0 (1 196) (5,21) 


FORWARD EUR/PLN 07.06.2022 
(FW2EUR070622) 


NNRA nie dotyczy 
Societe Generale S.A. 


Oddział w Polsce 
Polska 


2 766 000 
EURO 


1 0 (115) (0,50) 


FORWARD EUR/PLN 07.06.2022 
SHORT (FW1EUR070622) 


NNRA nie dotyczy 
SANTANDER BANK 


POLSKA S.A. 
Polska 


7 044 000 
EURO 


1 0 (1 196) (5,21) 


FORWARD EUR/PLN 31.01.2022 
(FW2EUR310122) 


NNRA nie dotyczy 
Societe Generale S.A. 


Oddział w Polsce 
Polska 


1 865 000 
EURO 


1 0 (44) (0,19) 


FORWARD EUR/PLN 31.01.2022 
SHORT (FW1EUR310122) 


NNRA nie dotyczy 
Societe Generale S.A. 


Oddział w Polsce 
Polska 


1 865 000 
EURO 


1 0 159 0,69 


INSTRUMENTY POCHODNE razem   4 0 (1 196) (5,21) 


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 54,22% 
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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  0 0 0 0,00 


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 


 0 0,00 


 
(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 


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. 


0 0,00 


Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy razem 0 0,00 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


(w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości nominalnej oraz 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


  0 0.00


Wartość według wyceny 


na dzień bilansowy


Procentowy udział w 


aktywach ogółem


15 816 7.85


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


Gwarantowane składniki lokat


Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 


terytorialnego


 RO180315


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
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III    BILANS 


 


( w tysiącach złotych) 
31 grudnia 
2021 roku 


31 grudnia 
2020 roku 


I. Aktywa 22 935 158 775 


 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 318 4 540 


 2. Należności 1 492 1 310 


 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back 0 0 


 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0 


 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 20 125 152 925 


 6. Pozostałe aktywa 0 0 


II. Zobowiązania 2 499 6 062 


III. Aktywa netto (I-II) 20 436 152 713 


IV. Kapitał funduszu 14 207 145 789 


 1. Kapitał wpłacony 501 046 498 937 


 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) (486 839) (353 148) 


V. Dochody zatrzymane 3 441 (9 324) 


 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto (1 093) (1 441) 


 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 534 (7 883) 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 788 16 248 


VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 20 436 152 713 


   
Liczba jednostek uczestnictwa (w sztukach)   
A 194 743,400 1 453 173,980 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (w złotych)   
A 104,94 105,09 
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IV RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
 


(w tysiącach złotych) 
1 stycznia - 
31 grudnia 
2021 roku 


1 stycznia - 
31 grudnia 
2020 roku 


I. Przychody z lokat 1 436 13 


1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 


2. Przychody odsetkowe 5 13 


3. Dodatnie saldo różnic kursowych 1 431 0 


4. Pozostałe 0 0 


II. Koszty funduszu 1 088 12 778 


1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: 1 055 1 463 


 - z tytułu wynagrodzenia stałego 1 055 1 463 


 - z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania 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 5 


11. Ujemne saldo różnic kursowych 0 11 274 


12. Pozostałe 33 36 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 


IV. Koszty funduszu netto (II-III) 1 088 12 778 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) 348 (12 765) 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (1 043) 15 750 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 417 459 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: (13 460) 15 291 


 - z tytułu różnic kursowych (10 294) 11 353 


VII. Wynik z operacji (695) 2 985 


VIII. Podatek dochodowy 0 0 


   


Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w złotych)   


A (3,57) 2,05 
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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 
2021 roku 


1 stycznia - 
31 grudnia 
2020 roku 


I. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO   


 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 152 713 166 321 


 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: (695) 2 985 


    a) Przychody z lokat netto 348 (12 765) 


    b) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 417 459 


    c) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (13 460) 15 291 


 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji (695) 2 985 


 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: (131 582) (16 593) 


    a) Powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 2 109 3 427 


    b) Zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa (133 691) (20 020) 


 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5) (132 277) (13 608) 


 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 20 436 152 713 


 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 110 689 154 004 


II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA   


 1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:   


    a) Liczba zbytych jednostek uczestnictwa   


    A 20 130,3500 33 601,7200 


    b) Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa   


    A (1 278 560,9300) (197 510,2000) 


    c) Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa   


    A (1 258 430,5800) (163 908,4800) 


 2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym:   


    a) Liczba zbytych jednostek uczestnictwa   


    A 5 024 118,8800 5 003 988,5300 


    b) Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa   


    A (4 829 375,4800) (3 550 814,5500) 


    c) Saldo jednostek uczestnictwa   


    A 194 743,4000 1 453 173,9800 


III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA   


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


A 105,09 102,85 


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


A 104,94 105,09 


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


A (0,14) 2,18 


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


  


A 101,14 93,99 


 - data wyceny 2021-12-02 2020-03-19 
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 5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty 
wyceny: 


  


A 106,16 105,19 


 - data wyceny 2021-11-17 2020-02-20 


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


  


A 105,12 104,94 


 - data wyceny 2021-12-30 2020-12-30 


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


0,98 8,30 


 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,95 0,95 


 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 
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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), zmienionego 
rozporządzeniem Ministra Finansów i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku (Dz. 
U. 2020, poz. 2436) („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 oraz zawarcie transakcji 
wymiany walut ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia 
umowy. 


4. Transakcje reverse repo / buy-sell back, depozyty bankowe ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy. 


5. Transakcje repo / sell-buy back, zaciągnięte kredyty i pożyczki środków pieniężnych, 
dłużne instrumenty finansowe wyemitowane przez Subfundusz ujmuje się w księgach 
rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy. 


6. Papiery wartościowe, których własność została przeniesiona przez Subfundusz na 
drugą stronę, w wyniku zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych stanowią 
składnik lokat Subfunduszu. 


7. Papiery wartościowe, których Subfundusz stał się właścicielem w wyniku zawarcia 
umowy pożyczki papierów wartościowych nie stanowią składnika lokat Subfunduszu. 


8. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz oraz zawarcie transakcji wymiany 
walut 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. 


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


10. 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. 


11. 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. 


12. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako 
pierwsze” (HIFO), polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny 
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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 w wyniku przeprowadzonej transakcjji reverse 
repo / buy-sell back, 


✓ zobowiązań z tytułu zbycia papierów wartościowych w wyniku przeprowadzonej 
transakcjji repo / sell-buy back, 


✓ należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, , 


✓ zobowiązań z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych. 


13. W przypadku, gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego 
składnika lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika. 


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


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


16. 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. 


17. 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. 


18. 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. 


19. 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. 


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


21. 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. 


22. 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. 


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


24. 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. 
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Przychody odsetkowe od lokat bankowych o terminie zapadalności co najmniej 92 dni 
wycenia się począwszy od dnia zawarcia umowy za pomocą modelu wyceny. 


Przychody odsetkowe od lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 
dni wycenia się metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej. 


Przychody z tytułu udzielenia pożyczki papierów wartościowych przez Subfundusz 
nalicza zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie. 


25. Koszty operacyjne Subfunduszu obejmują w szczególności: 


✓ wynagrodzenie Aviva Investors Poland TFI SA za zarządzanie 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, 


✓ inne koszty operacyjne takie jak wynagrodzenie depozytariusza, koszty związane 
z prowadzeniem rejestru uczestników Subfunduszu o ile Statut Funduszu 
przewiduje ponoszenie takich kosztów. 


26. 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. 


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


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


29. Koszty z tytułu otrzymania pożyczki papierów wartościowych. przez Subdundusz 
rozlicza zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie. 


30. 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. 


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


32. 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 Subfunduszu ujmuje się należność od 
Towarzystwa z tytułu zwrotu koszów w wysokości nadwyżki tych kosztów ponad 
ustalony limit. 


33. 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. 


34. 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 Subfunduszu. 


2. Aktywa i zobowiązania Subfunduszu wycenia się  według wiarygodnie oszacowanej 
wartości godziwej, z zastrzeżeniem pkt D2 oraz D7 – D8, za którą uznaje się: 
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a) cenę z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej), 


b) w przypadku braku ceny, o której mowa w lit a), cenę otrzymaną przy 
zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są 
obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości 
godziwej), 


c) w przypadku braku ceny, o której mowa w lit. a) i b), wartość godziwą ustaloną 
za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 
hierarchii wartości godziwej), 


z zastrzeżeniem pkt D3-D6. 
 
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. 


2. Z zastrzeżeniem pkt. 4, 5 i 6 za rynek główny dla danego składnika lokat Subfunduszu 
przyjmuje się aktywny rynek, na którym wolumen obrotów dla danego składnika lokat 
Subfunduszu w ciągu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym 
następuje dzień wyceny był największy. 


3. W przypadku, gdy dzień wyceny przypada w miesiącu będącym pierwszym miesiącem 
notowania danego składnika aktywów Subfunduszu na aktywnym rynku przy wyborze 
rynku głównego uwzględnia się wolumen obrotów dla danego składnika lokat od 
początku bieżącego miesiąca kalendarzowego do dnia nabycia przez Subfundusz 
danego składnika lokat. 


4. Dla obligacji skarbowych denominowanych w złotych polskich przyjmuje się, że rynkiem 
głównym jest Treasury BondSpot Poland, o ile dana obligacja została dopuszczona do 
obrotu na tym rynku. 


5. Dla pozostałych dłużnych papierów wartościowych za rynek główny uznaje się rynek 
brokerski (transakcji bezpośrednich). 


6. Subfundusz w porozumieniu z Depozytariuszem może wybrać jako rynek główny 
aktywny rynek, na którym wolumen obrotów w ciągu miesiąca kalendarzowego 
poprzedzającego miesiąc, w którym następuje dzień wyceny nie był największy w 
przypadku, gdy: 


✓ Subfundusz nie ma możliwości zawarcia transakcji na aktywnym rynku, na 
którym wolumen obrotów był największy, 


✓ przyjęta polityka inwestycyjna Subfunduszu oraz jego geograficzny zakres 
działania wskazują, że wybrany aktywny rynek lepiej odzwierciedla wartość 
godziwą danego składnika lokat Subfunduszu niż rynek o największym 
wolumenie obrotu dla danego składnika aktywów Subfunduszu. 


7. Aktywny rynek wybrany jako rynek główny dla danego składnika lokat Subfunduszu 
musi spełniać warunki określone w pkt. 1. 
 


C. Składniki lokat Subfunduszu notowane na aktywnym rynku 


1. Wartość godziwą akcji, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych, jednostek 
uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych 
przez fundusze lub instytucje wspólnego inwestowania notowanych na aktywnym rynku 
wyznacza się 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, przy czym uznaje się, że dany rynek 
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spełnia kryteria dla aktywnego rynku, jeżeli w poprzednim miesiącu kalendarzowym 
miał miejsce obrót dla danego 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. 


2. Wartość godziwą dłużnych papierów wartościowych, listów zastawnych notowanych na 
aktywnym rynku wyznacza się wg. poniższych zasad. 


✓ Składniki lokat, dla których rynkiem głównym jest Treasury BondSpot Poland – 
wycena następuje 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 Subfunduszu, 


b) Fit Composite (CBBT), a w przypadku jego braku dla danego składnik lokat 
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, wartość godziwą tego składnika lokat Subfunduszu ustala się według ostatniej 
dostępnej wyceny ustalonej zgodnie z powyższymi zasadami, skorygowanej w sposób 
umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. 


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. 


✓ Składniki lokat, dla których rynkiem głównym jest rynek brokerski (transakcji 
bezpośrednich) – wycena następuje na podstawie: 


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


b) Fit Composite (CBBT). 
 


Jeżeli dokonanie wyceny na podstawie danych, o których mowa w lit. a) – b), nie jest 
możliwe, wartość godziwą tego składnika lokat Subfunduszu ustala się według ostatniej 
dostępnej wyceny ustalonej zgodnie z powyższymi zasadami, skorygowanej w sposób 
umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. 


 
✓ Pozostałe składniki lokat wycenia się: 


 
a)  według ostatniego dostępnego o godzinie określonej w pkt. A1 kursu ustalonego 


innym aktywnym rynku, na którym notowany jest dany składnik lokat, przy czym 
przyjmuje się, że dany rynek spełnia kryteria aktywnego rynku jeżeli w 
poprzednim miesiącu kalendarzowym na tym rynku wystąpiło przynajmniej 5 dni 
transakcyjnych, których przedmiotem był dany składnik lokat, o łącznej wartości 
co najmniej 100 tys. zł.; a w przypadku braku tego kursu dla danego składnika 
lokat, 


b) 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) – b), nie jest 
możliwe, wartość godziwą tego składnika lokat Subfunduszu ustala się według ostatniej 
dostępnej wyceny ustalonej zgodnie z powyższymi zasadami, skorygowanej w sposób 
umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. 


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. 
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✓ Odsetki od papierów wartościowych odsetkowych nalicza się zgodnie z zasadami 
ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta. 


✓ 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: 


a) po cenie wykupu, jeżeli termin do wykupu nie przekracza 30 dni, 


b) metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej, przy czym za cenę nabycia w takim przypadku traktuje się 
ostatnią cenę rynkową po jakiej był wyceniany ten papier wartościowy, w 
przypadku jeżeli termin do wykupu przekracza 30 dni. 


Jeżeli informacje dotyczące emitenta na to wskazują, tak wyznaczoną wartość koryguje 
się w celu uzyskania wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej.  


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. Składniki lokat nienotowane na Aktywnym Rynku wyceniane są za pomocą modeli, o 
których mowa w pkt. A2 lit. b) lub c). z zastrzeżeniem pkt D2 – D6 poniżej. 


2. Dopuszcza się, do czasu ustalenia odpowiedniego modelu wyceny, wycenę danego 
składnika lokat w cenie nabycia przez okres nie dłuższy niż 7 dni. 


3. 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. 


4. Prawa poboru nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się według 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 przypadku gdy wyliczenie wartości bieżącej prawa poboru jest 
niemożliwe, jego wartość ustala się według  wartości teoretycznej jako różnicy między 
ceną akcji z ostatniego notowania z prawem poboru, a teoretyczną ceną odniesienia na 
pierwszym notowaniu akcji po ustaleniu prawa poboru 


5. 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. 


6. 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. 


7. Depozyty bankowe oraz transakcje reverse repo / buy-sell back o terminie zapadalności 
nie dłuższym niż 92 dni wyceniane są metodą skorygowanej ceny nabycia, 
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem 
odpisów z tytułu utraty wartości. 
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8. Transakcje repo/sell-buy back, zaciągnięte kredyty i pożyczki środków pieniężnych oraz 
dłużne instrumenty finansowe wyemitowane przez Subfundusz wycenia się, począwszy 
od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 
 


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. Zasady stosowania modeli wyceny 


1. Modele wyceny stosuje się spójnie w odniesieniu do  wszystkich aktywów w ramach 
wszystkich Funduszy oraz Subfunduszy. 


2. Modele wyceny podlegają okresowemu przeglądowi raz do roku. 
 


1.2. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 
 


W dniu 1 stycznia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów i Polityki 
Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku w zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2436). 
Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia stosowane zasady rachunkowości Subfunduszu 
dostosowano do zmienionych przepisów w dniu 1 lipca 2021 roku. 


Wprowadzone zmiany nie miały istotnego wpływu na sposób ujmowania w księgach 
rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu. Podstawową zmianą w zakresie metod 
wyceny składników lokat Subfunduszu jest wycena składników lokat nienotowanych na 
aktywnym rynku według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, oszacowanej przy 
zastosowaniu modeli wyceny. 


Zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym dane dotyczące okresów 
poprzednich zostały ustalone przy zastosowaniu zasad rachunkowości obowiązujących do 
dnia 30 czerwca 2021 roku. 
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2. NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2021 roku  


31 grudnia 


2020 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 0 0 


Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 


Z tytułu depozytu zabezpieczającego 1 492 1 310 


Pozostałe należności 0 0 


Razem 1 492 1 310 


 
 
3. ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2021 roku  


31 grudnia 


2020 roku 


Z tytułu nabytych aktywów 0 0 


Z tytułu transakcji repo / sell-buy back 0 0 


Z tytułu instrumentów pochodnych 1 355 5 656 


Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa 14 8 


Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 1 111 268 


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 18 123 


Pozostałe zobowiązania 1 7 


Razem 2 499 6 062 


 
 
4. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 


 


 (w tysiącach złotych) Waluta 
31 grudnia 


2021 roku  


31 grudnia 


2020 roku 


Deutsche Bank Polska S.A. PLN 1 314 4 539 


Deutsche Bank Polska S.A. EUR 4 1 


Razem  1 318 4 540 


 


Średni w okresie sprawozdawczym stan środków 


pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących 


zobowiązań Subfunduszu 


 
31 grudnia 


2021 roku  


31 grudnia 


2020 roku 


 EUR 2 295 


 PLN 2 916 2 622 


Razem  2 918 2 917 
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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 2021 roku Subfundusz nie posiadał w swoim portfelu takich lokat. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Subfundusz nie posiadał w swoim portfelu takich lokat. 
 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 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 2021 roku Subfundusz nie posiadał w swoim portfelu takich lokat. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Subfundusz nie posiadał w swoim portfelu takich lokat. 
 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 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 
 
Zgodnie z zasadami polityki inwestycyjnej określonymi w statucie Subfundusz lokuje aktywa 
głównie w tytuły uczestnictwa emitowane przez Zagraniczny Subfundusz AIMS Target Return 
Fund. Subfundusz może ponadto lokować swoje aktywa w dłużne papiery wartościowe oraz 
instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub 
Narodowy Bank Polski. 
 
W związku z tym aktywa Subfunduszu obciążone są ryzykiem kredytowym wynikającym z 
możliwości nie wypełnienia przez emitentów tych instrumentów finansowych przyjętych 
zobowiązań zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, poprzez zmianę z tego tytułu wartości tytułów 
uczestnictwa, w które inwestuje Subfundusz. 
 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku struktura aktywów Subfunduszu 
przedstawia się następująco: 
 


 (w tysiącach złotych) 
31 grudnia 


2021 roku  


31 grudnia 


2020 roku 


Kontrakty terminowe na wymianę walut (Forwardy) 159 0 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 


inwestowania mające siedzibę za granicą 


19 966 152 925 


Środki pieniężne na rachunkach bankowych w bankach krajowych 1 318 4 540 


Pozostałe należności 1 492 1 310 


Razem aktywa Subfunduszu 22 935 158 775 
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5.2.2. Wskazanie przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych 
kategoriach lokat 


 
Subfundusz, jako subfundusz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, zgodnie z 
zasadami polityki inwestycyjnej określonymi w statucie, lokuje aktywa głównie w tytuły uczestnictwa 
emitowane przez Zagraniczny Subfundusz AIMS Target Return Fund. Całkowita wartość tych lokat 
wynosi co najmniej 65% i może wynieść 100%  wartości aktywów Subfunduszu. Statut dopuszcza 
również możliwość lokowania do 35% wartości aktywów Subfunduszu w dłużne papiery 
wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, emitowane, poręczone lub gwarantowane przez 
Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 
 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku udział lokat w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez Zagraniczny Subfundusz AIMS Target Return Fund wynosił 
odpowiednio 87,05% oraz 96,32% aktywów Subfunduszu. 
 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku Subfundusz nie posiadał lokat 
w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub 
Narodowy Bank Polski. 
 


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


 
Aktywa Subfunduszu są lokowane w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe 
przewidziane w statucie Funduszu, w tym głównie w tytuły uczestnictwa emitowane przez 
Zagraniczny Subfundusz AIMS Target Return Fund w klasę tytułów uczestnictwa Aviva Investors 
Multi-Strategy Target Return Fund K (EUR). Przy inwestowaniu w składniki lokat denominowane 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 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku procentowy udział składników 
aktywów denominowanych w poszczególnych walutach obcych w aktywach Subfunduszu 
przedstawiał się następująco: 
 


Składniki aktywów denominowane w walutach obcych 


31 grudnia 


2021 roku 


(%) 


31 grudnia 


2020 roku 


(%) 


Euro (EUR) 87,07 96,32 


- w tym tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje mające 


siedzibę za granicą 


87,05 96,32 


Razem 87,07 96,32 


 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania Subfunduszu nie 
były obciążone ryzykiem walutowym. 
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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


(1 196) ty s. PLN


Płatność w y chodząca: 7 044 ty s. EUR


 


Płatność do otrzy mania: 31 757 ty s. PLN


07.06.2022


07.06.2022


7 044 ty s. EUR
termin zamknięcia pozycji - 


07.06.2022


termin płatności gotów kow ych -


07.06.2022


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


159 ty s. PLN


Płatność w y chodząca: 1 865  ty s. EUR


 


Płatność do otrzy mania:  8 757 ty s. PLN


31.01.2022


31.01.2022


1 865 ty s. EUR
termin zamknięcia pozycji - 


31.01.2022


termin płatności gotów kow ych -


31.01.2022


Długa
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


(44) ty s. PLN


Płatność w y chodząca:  8 642 ty s. PLN


 


Płatność do otrzy mania: 1 865 ty s. EUR


31.01.2022


31.01.2022


1 865 ty s. EUR
termin zamknięcia pozycji - 


31.01.2022


termin płatności gotów kow ych -


31.01.2022


Długa
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


(115) ty s. PLN


Płatność w y chodząca:  13 062 ty s. PLN


 


Płatność do otrzy mania: 2 766 ty s. EUR


07.06.2022


07.06.2022


2 766  ty s. EUR
termin zamknięcia pozycji - 


07.06.2022


termin płatności gotów kow ych - 


07.06.2022


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 2021 roku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrakty FX forward będące w posiadaniu Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2020 roku: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


7. TRANSAKCJE REPO/SELL–BUY BACK ORAZ REVERSE REPO/BUY-SELL BACK, 
POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
 
7.1. Transakcje reverse repo / buy-sell back 


 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku Subfundusz nie był stroną 
transakcji reverse repo / buy-sell back. 
 
7.2. Transakcje repo / sell-buy back 
 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku Subfundusz nie był stroną 
transakcji repo / sell-buy back. 
 
7.3. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu  


 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2020 Subfundusz nie zawierał tego typu 
transakcji. 
 
7.4. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz  
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2020 Subfundusz nie zawierał tego typu 
transakcji. 
 
 
 


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


(558) ty s. PLN


Płatność w y chodząca: 3 000 ty s. EUR


 


Płatność do otrzy mania: 13 292 ty s. PLN


25.01.2021


25.01.2021


3 000 ty s. EUR
termin zamknięcia pozycji - 


25.01.2021


termin płatności gotów kow ych - 


25.01.2021


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


(2 829) ty s. PLN


Płatność w y chodząca: 15 000 ty s. EUR


 


Płatność do otrzy mania: 66 695 ty s. PLN


30.07.2021


30.07.2021


15 000  ty s. EUR
termin zamknięcia pozycji - 


30.07.2021


termin płatności gotów kow ych - 


30.07.2021


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


(1 016) ty s. PLN


Płatność w y chodząca: 7 067 ty s. EUR


 


Płatność do otrzy mania: 31 702 ty s. PLN


07.06.2021


07.06.2021


7 067 ty s. EUR
termin zamknięcia pozycji - 


07.06.2021


termin płatności gotów kow ych -


07.06.2021


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


(1 002) ty s. PLN


Płatność w y chodząca: 5 830 ty s. EUR


 


Płatność do otrzy mania: 25 911 ty s. PLN


21.01.2021


21.01.2021


5 830  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


(251) ty s. PLN


Płatność w y chodząca: 2 013 ty s. EUR


 


Płatność do otrzy mania: 9 044 ty s. PLN


03.02.2021


03.02.2021


2 013  ty s. EUR
termin zamknięcia pozycji - 


03.02.2021


termin płatności gotów kow ych - 


03.02.2021







 
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Globalnych Strategii 


Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku 


 


21 


8. KREDYTY I POŻYCZKI 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2020 Subfundusz nie zaciągał żadnych 
kredytów i pożyczek. 


 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2020 Subfundusz nie udzielał żadnych 
kredytów i pożyczek. 


 
 
9. WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE 


 
9.1. Walutowa struktura pozycji bilansu 


 


(w tysiącach złotych) 
31 Grudnia 2021 roku 31 Grudnia 2020 roku 


EUR PLN RAZEM EUR PLN RAZEM 


I. AKTYWA 19 970 2 965 22 935 152 926 5 849 158 775 


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 1 314 1 318 1 4 539 4 540 


2. Należności 0 1 492 1 492 0 1 310 1 310 


3. Transakcje reverse repo / buy-sell back 0 0 0 0 0 0 


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0 0 0 0 0 


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 19 966 159 20 125 152 925 0 152 925 


6. Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 


7. Pozostałe aktywa 0 0 0 0 0 0 


       


II. ZOBOWIĄZANIA 0 2 499 2 499 0 6 062 6 062 


       


III. AKTYWA NETTO 19 970 466 20 436 152 926 (213) 152 713 


       


 


 


9.2. Dodatnie różnice kursowe 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2021 roku 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


Zrealizowane dodatnie różnice kursowe 9 276 1 627 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 9 276 1 627 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 0 11 353 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 0 11 353 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Razem 9 276 12 980 
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9.3. Ujemne różnice kursowe 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2021 roku 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


Zrealizowane ujemne różnice kursowe: 0 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 0 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Niezrealizowane ujemne różnice kursowe (10 294) 0 


- Akcje oraz wynikające z nich prawa 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Listy zastawne 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa (10 294) 0 


- Kwity depozytowe 0 0 


   


Razem (10 294) 0 
 


 


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


 


 Kurs w stosunku do zł  
na 31 grudnia 2021 roku 


Kurs w stosunku do zł 
na 31 grudnia 2020 roku 


waluta 


Euro 4,5994 4,6148 EUR 


 


10. DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 
 


10.1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2021 roku 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


Składniki lokat notowane 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 


   


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 12 417 459 


- Papiery wartościowe udziałowe 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa 12 417 459 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


Razem 12 417 459 
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10.2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2021 roku 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


Składniki lokat notowane 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 


   


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: (13 460) 15 291 


- Papiery wartościowe udziałowe 0 0 


- Dłużne papiery wartościowe 0 0 


- Jednostki i tytuły uczestnictwa (13 460) 15 291 


- Kwity depozytowe 0 0 


- Instrumenty pochodne 0 0 


- Inne 0 0 


   


Razem (13 460) 15 291 


 


  10.3.  Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do        
             subfunduszu środków pieniężnych w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji,  
             których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym  
             standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:  


(w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 1 stycznia - 


31 grudnia 31 grudnia 


2021 roku 2020 roku 


- Zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność 0 0 


-Transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących 
przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 


0 0 


- Transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych 
niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 


0 0 


   
Razem 0 0 


 


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


11.1. Koszty Subfunduszu pokrywane przez Towarzystwo 
 
Zgodnie ze statutem Funduszu Towarzystwo pokrywa bezpośrednio ze środków własnych wszelkie 
koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem: 


a) prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych oraz otwarcie i prowadzenie 
rachunków bankowych, 


b) prowizji i opłat związanych z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw 
majątkowych, 


c) opłat, prowizji i kosztów związanych z obsługą i spłatą zaciągniętych przez Subfundusz 
pożyczek i kredytów bankowych, 


d) podatków, taks notarialnych, opłat sądowych i innych opłat wymaganych przez organy 
państwowe i samorządowe, w tym opłat za zezwolenia i rejestracyjnych, 


e) kosztów likwidacji całego Funduszu, w tym wynagrodzenia likwidatora Funduszu, które nie 
mogą przekroczyć kwoty 250.000 zł. Wynagrodzenie likwidatora nie może przekroczyć 0,1 
proc. Wartości Aktywów Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji, nie mniej jednak niż 45.000 
zł i nie więcej niż 190.000 zł, 


f) kosztów likwidacji Subfunduszu niezwiązanych z likwidacją Funduszu, w tym wynagrodzenia 
likwidatora Subfunduszu, które nie mogą przekroczyć kwoty 125.000 zł. Wynagrodzenie 
likwidatora określone zostanie jako procent Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 3 proc., przy czym wynagrodzenie nie może 
przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 25-krotności przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospodarce narodowej określonego w ustawie budżetowej za rok, w którym 
rozpocznie się likwidacja Subfunduszu. 


Stąd też wszelkie pozostałe koszty, w tym zwłaszcza: 


a) wynagrodzenie depozytariusza za prowadzenie rejestru Aktywów Subfunduszu oraz za 
zapewnienie aby Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i wartość Jednostki Uczestnictwa była 
obliczana zgodnie z przepisami prawa i Statutem;  


b) opłaty dla agenta obsługującego oraz koszty pokrywane na podstawie umowy o świadczenie 
usług agenta obsługującego;  


c) koszty związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i badaniem ksiąg Subfunduszu;  
d) koszty doradztwa prawnego, podatkowego i innych usług;  
e) koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji 


materiałów informacyjnych i ogłoszeń, w tym wymaganych przepisami Ustawy, 
 nie obciążają Subfunduszu i nie są prezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym. 


 
11.2. Wynagrodzenie Towarzystwa 


 
Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie 
(zwane dalej Wynagrodzeniem), naliczane od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu. 


Wynagrodzenie, naliczane od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, w skali roku wynosi 
maksymalnie:  


a) 0,95% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,  


b) 0,60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B. 


W okresie sprawozdawczym stawka Wynagrodzenia dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 
wynosiła 0,95%. 


Wynagrodzenie Towarzystwa nie zawiera części zmiennej, uzależnionej od wyników Subfunduszu. 


Wartość wynagrodzenia za zarządzanie w okresie sprawozdawczym kształtowała się następująco: 
 


 (w tysiącach złotych) 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2021 roku 


1 stycznia - 


31 grudnia 


2020 roku 


Część stała wynagrodzenia 1 055 1 463 


Część wynagrodzenia uzależniona od wyników Subfunduszu 0 0 


Razem 1 055 1 463 
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12. DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 


 


 
31 grudnia  


2021 roku  


31 grudnia 


2020 roku 


31 grudnia 


2019 roku 


Wartość aktywów netto Subfunduszu w tysiącach złotych 20 436 152 713 166 321 


Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek 


uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego (w zł) 


   


A 104,94 105,09 102,85 


 


 


 
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 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w czasie trwania wojny na Ukrainie. Ze względu na 
działania wojenne i nałożone sankcje na Rosję otoczenie rynkowe stało się niezwykle trudne, co 
spowodowało głębokie spadki cen na rynkach finansowych. Spowodowało to znaczny spadek 
wartości lokat Subfunduszu, a w ślad za tym nastąpił spadek wartości aktywów netto Subfunduszu 
na jednostkę uczestnictwa. Obserwujemy także okresowo zwiększoną ilość i wartość zleceń 
umorzenia jednostek uczestnictwa co razem doprowadziło do istotnego obniżenia wartości 
aktywów netto Subfunduszu.  


Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie odnotowano jednak sytuacji, w której nie 
byłaby możliwa terminowa realizacja zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa. 
 


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. 
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4. Zbiorcza wartość aktywów i zobowiązań sklasyfikowanych na poszczególnych poziomach 
hierarchii wartości godziwej 
 


 
Poziom 1 – Cena z 
aktywnego rynku 


Poziom 2 – Cena otrzymana 
przy zastosowaniu modelu 
wyceny, gdzie wszystkie 


znaczące dane wejściowe są 
obserwowalne w sposób 
bezpośredni lub pośredni 


Poziom 3 – Cena ustalona za 
pomocą modelu wyceny 


opartego o dane 
nieobserwowalne 


 


Wartość na 
dzień 


bilansowy w 
tys. zł 


Procentowy 
udział w 
aktywach 


netto 


Wartość na 
dzień 


bilansowy w 
tys. zł 


Procentowy 
udział w 
aktywach 


netto 


Wartość na 
dzień 


bilansowy w 
tys. zł 


Procentowy 
udział w 
aktywach 


netto 


I. Aktywa 0 0,00 20 125 98,48 0 0,00 


   1. Transakcje reverse repo / buy-sell back 0 0,00 0 0,00 0 0,00 


   2. Składniki lokat 0 0,00 20 125 98,48 0 0,00 


       Akcje 0 0,00 0 0,00 0 0,00 


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


       Prawa do akcji 0 0,00 0 0,00 0 0,00 


       Prawa poboru 0 0,00 0 0,00 0 0,00 


       Kwity depozytowe 0 0,00 0 0,00 0 0,00 


       Listy zastawne 0 0,00 0 0,00 0 0,00 


       Dłużne papiery wartościowe 0 0,00 0 0,00 0 0,00 


       Instrumenty pochodne 0 0,00 159 0,78 0 0,00 


       Udziały w spółkach z ograniczoną 
       odpowiedzialnością 


0 0,00 0 0,00 0 0,00 


       Jednostki uczestnictwa 0 0,00 0 0,00 0 0,00 


       Certyfikaty inwestycyjne 0 0,00 0 0,00 0 0,00 


       Tytuły uczestnictwa emitowane przez 
       instytucje wspólnego inwestowania 
       mające siedzibę za granicą 


0 0,00 19 966 97,70 0 0,00 


       Wierzytelności 0 0,00 0 0,00 0 0,00 


       Udzielone pożyczki pieniężne 0 0,00 0 0,00 0 0,00 


       Weksle 0 0,00 0 0,00 0 0,00 


       Depozyty 0 0,00 0 0,00 0 0,00 


       Waluty 0 0,00 0 0,00 0 0,00 


       Nieruchomości 0 0,00 0 0,00 0 0,00 


       Statki morskie 0 0,00 0 0,00 0 0,00 


       Inne 0 0,00 0 0,00 0 0,00 


   3. Pozostałe aktywa 0 0,00 0 0,00 0 0,00 


II. Zobowiązania 0 0,00 1 355 6,63 0 0,00 


     Instrumenty pochodne 0 0,00 1 355 6,63 0 0,00 


     Inne 0 0,00 0 0,00 0 0,00 


 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku łączny udział procentowy w aktywach netto składników lokat 
sklasyfikowanych na poziomie 2 i 3 wynosił 105,11%. 
 
Uczestnicy ponoszą ryzyko inwestycyjne wynikające z przyjętej alokacji Aktywów Subfunduszu 
oraz ryzyko instrumentów finansowych wchodzących w skład Aktywów Funduszu, w szczególności 
z instrumentami wycenianymi za pomocą modeli wyceny wiążą się poniższe ryzyka: 
 
1) ryzyko związane z zawieraniem przez Subfundusz umów mających za przedmiot instrumenty   


pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, tj.: 


a) ryzyko rynkowe bazy instrumentu pochodnego – związane z niekorzystnymi zmianami 


poziomu lub zmienności kursów, cen lub wartości instrumentów będących bazą danego 


instrumentu pochodnego;  


b) ryzyko niewypłacalności kontrahenta – związane z zawieraniem umów, których 


przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne; 
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c) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko związane z możliwością nierozliczenia transakcji  w 


terminie określonym w umowie, co może wiązać się z poniesieniem przez Subfundusz 


dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem nierozliczonej pozycji; 


 
2) ryzyko płynności - wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której ze względu na niskie 


obroty danym papierem wartościowym nie jest możliwe dokonanie transakcji pakietem tych 
papierów wartościowych bez znaczącego wpływu na jego cenę; 


3) ryzyko kredytowe emitenta instrumentu finansowego lub podmiotu, na bazie którego został 
wyemitowany instrument finansowy związane z brakiem możliwości wypełnienia przez niego 
przyjętych zobowiązań lub zagrożeniem wystąpienia takiej sytuacji, a także wynikające z 
pogorszenia się kondycji finansowej emitenta, w tym obniżenia ratingu kredytowego przez 
uznaną agencję ratingową, co może w efekcie prowadzić do spadków wartości Jednostki 
Uczestnictwa Subfunduszu; 


4) ryzyko modelu wyceny - wynika z zastosowania przez Subfundusz modelu wyceny, który może 
okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu dłużnego lub 
niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego. 


5. Zbiorcza wartość aktywów i zobowiązań wycenianych metodą skorygowanej ceny nabycia 
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 
 


Aktywa 


Wartość na 


dzień bilansowy 


w tys. zł 


Procentowy udział 


w aktywach 


ogółem 


1. Transakcje reverse repo / buy-sell back 0 0,00 


2. Składniki lokat 0 0,00 


    Listy zastawne 0 0,00 


    Dłużne papiery wartościowe 0 0,00 


    Wierzytelności 0 0,00 


    Udzielone pożyczki pieniężne 0 0,00 


    Weksle 0 0,00 


    Depozyty 0 0,00 


    Inne 0 0,00 


3. Pozostałe aktywa 0 0,00 


Zobowiązania 


Wartość na 


dzień bilansowy 


w tys. zł 


Procentowy udział 


w zobowiązaniach 


ogółem 


1. Z tytułu transakcji repo / sell-buy back 0 0,00 


2. Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 0 0,00 


3. Z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 0 0,00 


 
6. Kwoty przeniesień między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii wartości godziwej powody 


tych przeniesień i stosowane przez fundusz zasady ustalania, kiedy przeniesienia między 
poziomami powinny nastąpić 
 
Przeniesienia pomiędzy poziomami 1 i 2 hierarchii wartości godziwej  dokonywane są w przypadku 
pojawienia się lub zaniku aktywności rynku dla poszczególnych składników lokat.  


Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego określającego wartość danego składnika lokat, 
jest wolumen obrotu dla danego składnika lokat wskazujący, że dany aktywny rynek lub system 
notowań w sposób stały i rzetelny określa wartość rynkową takiego składnika. Szczegółowe zasady 
oceny aktywności rynku dla poszczególnych składników lokat opisane są w nocie 1 prezentującej 
politykę rachunkowości Subfunduszu. W przypadku gdy sposób wyceny danego składnika lokat 
oparty o wartości pochodzące z aktywnego rynku nie jest możliwy do przyjęcia, dany składnik lokat 
wyceniany jest zgodnie z zasadami dotyczącymi składników lokat nienotowanych na aktywnym 
rynku, zgodnie z którymi wykorzystuje się cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, 
gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są Danymi Obserwowalnymi według zasad 
określających poziom 2 hierarchii wartości godziwej. 







 
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Globalnych Strategii 


Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku 


 


28 


W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywał przeniesień pomiędzy 1 a 2 poziomem 
hierarchii godziwej. 
 


7. Opis techniki wyceny oraz dane wejściowe wykorzystane w wycenie wartości godziwej 
sklasyfikowanych na poziomie 2 albo na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej 
 
Wycena w wartości godziwej sklasyfikowana na Poziome 2  


Do tej kategorii klasyfikowane są aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa 
ustalana jest w oparciu o modele wyceny, w przypadku których wszystkie znaczące dane 
wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni.  


AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 
WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ 


 TECHNIKA WYCENY OBSERWOWALNE DANE WEJŚCIOWE 


POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE 
-TRANSAKCJE FX FORWARD, FX SWAP  


Model zdyskontowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych w oparciu o krzywe 
rentowności 


Krzywe rentowności budowane w oparciu 
o stawki rynku pieniężnego, kwotowania 
punktów swapowych, walutowe kursy 
fixingowe ustalane dziennie przez NBP  


OBLIGACJE KORPORACYJNE  
 


Model zdyskontowanych przyszłych 
przepływów  finansowych w oparciu o krzywe 
rentowności oraz marże ryzyka 


Krzywe rentowności zbudowane w 
oparciu o stawki rynku pieniężnego oraz 
rynku transakcji IRS, spready kredytowe 
ustalone w odniesieniu do cen transakcji 
obserwowanych na rynku 


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE 
PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO 
INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA 
GRANICĄ  


Wycena wg oficjalnej wartości aktywów netto 
funduszu na tytuł uczestnictwa dla każdego 
dnia wyceny ogłoszonej przez instytucję 
wspólnego inwestowania 


Wartość aktywów netto funduszu na tytuł 
uczestnictwa  


AKCJE NIENOTOWANE NA RYNKU 
AKTYWNYM NABYTE W OFERCIE 
PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ 


Wycena w oparciu o cenę, po jakiej 
nabywano papiery wartościowe w ofercie 
publicznej lub prywatnej, powiększona o 
wartość godziwą prawa poboru niezbędnego 
do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego 
prawa, z uwzględnieniem zmian wartości 
tych akcji, spowodowanych zdarzeniami 
mającymi wpływ na ich wartość godziwą. 


Cena emisyjna / objęcia akcji ustalona w 
ofercie  


 


Wycena w wartości godziwej sklasyfikowana na Poziome 3  


Do tej kategorii klasyfikowane są aktywa i zobowiązania finansowe, dla których nie ma możliwości 
ustalenia ceny pochodzącej z aktywnego rynku bądź nie jest możliwe zastosowanie modelu, do 
którego dane wejściowe oparte są o wartości obserwowalne. W takich przypadkach wartość 
godziwa ustalana jest w oparciu o modele wyceny korzystające z ograniczonych danych, 
uwzgledniające metody szacunkowe i założenia dotyczące specyficznego ryzyka dla danych typów 
instrumentów. 
 
W okresie sprawozdawczym i na dzień 31 grudnia 2021 roku Subfundusz nie posiadał aktywów i 
zobowiązań sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej. 
 


8. 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 2020 błędy podstawowe nie wystąpiły. 
 


9. 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. 
 


10. Informacja o ustanowionych zastawach rejestrowych 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2020 na aktywach Subfunduszu nie były 
ustanowione zastawy rejestrowe. 
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11. Informacja o dokonanych odpisach aktualizujących wartość aktywów Subfunduszu 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w roku obrotowym 2020  nie dokonywano odpisów 
aktualizujących wartość aktywów Subfunduszu. 
 


12. Informacja o aktywach Subfunduszu, w odniesieniu do których minął termin płatności lub 
występują opóźnienia w regulowaniu odsetek lub innych zobowiązań umownych 
 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku Subfundusz nie posiadał aktywów, w odniesieniu do których minął 
termin płatności odsetek lub innych zobowiązań umownych. 
 


13. Informacje o przestrzeganiu ustawowych ograniczeń inwestycyjnych 
 
Subfundusz przestrzega ustawowych ograniczeń inwestycyjnych, określonych w Ustawie oraz 
statucie Funduszu. Stosuje się również do przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz. U. 2021 r. poz. 328), ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 
2080) oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. 2020 r. poz. 1400).  


Wszelkie przekroczenia limitów inwestycyjnych określonych w statucie Funduszu jakie wystąpiły  
w wyniku bieżącej działalności Subfunduszu zostały niezwłocznie skorygowane i nie miały 
istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. 
 


14. Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób 
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian 
 
Subfundusz, zgodnie z zasadami polityki inwestycyjnej określonymi w statucie lokuje aktywa w 
tytuły uczestnictwa emitowane przez Zagraniczny Subfundusz AIMS Target Return Fund w  klasę 
tytułów uczestnictwa Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund K (EUR), zarządzaną 
przez Aviva Investors Luxembourg S.A., podmiot należący do Grupy kapitałowej Towarzystwa. 
Poziom wynagrodzenia za zarzadzanie tą klasą tytułów uczestnictwa wynosi 0,56%. 


 
 
 


Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera 29 kolejno ponumerowanych stron. 
 
 
 


Robert Hörberg – 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 22 kwietnia 2022 roku. 
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Szanowni Państwo, 


 


prezentujemy Państwu połączone sprawozdanie finansowe Aviva Specjalistycznego Funduszu 


Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanego przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy 


Inwestycyjnych S.A., sporządzone za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku. 


Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 9 listopada 2015 roku pod numerem 


RFi 1 243. W ramach funduszu wydzielono dwa subfundusze: Subfundusz Aviva Globalnych Strategii  


oraz Subfundusz Aviva Obligacji, przy czym na dzień dzisiejszy utworzony został jedynie Subfundusz 


Aviva Globalnych Strategii. 


Subfundusz Aviva Globalnych Strategii został utworzony w dniu 12 listopada 2015 roku pod nazwą 


Aviva Oszczędnościowy. Zmiana nazwy Subfunduszu miała miejsce w dniu 25 lutego 2019 roku. 


Subfundusz ten realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% aktywów subfunduszu  


w tytuły uczestnictwa subfunduszu Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund, wydzielonego  


w ramach Aviva Investors SICAV (otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale).  


W miarę rozluźniania globalnych restrykcji spowodowanych pandemią koronawirusa ryzykowne aktywa 


przynosiły relatywnie pozytywne stopy wzrostu. Istotne wzrosty zaliczyły również rynki akcyjne. 


Asymetryczne ryzyka inflacyjne globalnie, związane z silnym popytem i zaburzeniami w łańcuchach 


dostaw, a tym samym oczekiwania zacieśniania polityki monetarnej banków centralnych spowodowały 


jednak wzrost rentowności obligacji rynków bazowych. Ogółem jednak w całym roku przeważyła 


dodatnia kontrybucja do wyników funduszu.  


W takich warunkach wartość jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva Globalnych Strategii w 


omawianym okresie wzrosła o 0,17%. 


Niniejszy list piszemy do Państwa w tragicznym czasie wojny na terenie Ukrainy. Ze względu na 


działania wojenne i nałożone sankcje na Rosję, rynki akcji, szczególnie europejskie, gwałtownie spadły. 


Otoczenie rynkowe stało się niezwykle trudne. Złoty znacząco się osłabił do rekordowych poziomów, 


również ceny ropy naftowej znalazły się na najwyższych historycznie poziomach. Prognozy wzrostu 


PKB korygowane są w dół, a inflacji w górę. Sytuacja na rynkach akcji w dużym stopniu zależna jest od 


przebiegu działań wojennych w Ukrainie. Nie spekulujemy co do ich rozwoju i w związku z tym nie 


podejmujemy się przedstawienia prognoz na rok bieżący. 


 


Z poważaniem 


 


Robert Hörberg – Prezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 


 


Tymoteusz Paleczny – Wiceprezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  


 


 


Warszawa, dnia 22 kwietnia 2022 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 Subfundusz Aviva Globalnych Strategii 


wydzielony w ramach Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Subfundusz”) nie zawierał 


transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych. 


Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusz nie zawierał również transakcji 


swapów przychodu całkowitego. 
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Tymoteusz Paleczny – Wiceprezes Zarządu 
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Warszawa, dnia 22 kwietnia 2022 roku. 
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Warszawa, dnia 22 kwietnia 2022 r. 
 
 


 


OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA 
 
 
 
Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów  


z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy 


inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. nr 249, poz. 1859, z późniejszymi 


zmianami), Deutsche Bank Polska S.A., jako Depozytariusz dla Aviva Specjalistycznego 


Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonym subfunduszem: 


 


- Aviva Globalnych Strategii,  


 


(zwanego dalej „Funduszem”) oświadcza, że dane dotyczące stanów rozumianych jako ilości 


aktywów Funduszu i wydzielonego w jego ramach subfunduszu, 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 dnia 1 stycznia 2021 


roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, 


• jednostkowym sprawozdaniu wyżej wymienionego subfunduszu za okres od dnia  


1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, 


 
są zgodne ze stanem faktycznym.  
 
 
 
Deutsche Bank Polska S.A. 
 
 
 
 
Magdalena Rogalska       Agata Alicka  
Wiceprezes Zarządu                                                Pełnomocnik 
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NIP: 108-000-42-12. Biura BDO w Polsce: Katowice 40-007, ul. Uniwersytecka 13, tel.: +48 32 661 06 00, katowice@bdo.pl; Kraków 31-548, al. Pokoju 1, tel.: 


+48 12 378 69 00, krakow@bdo.pl; Poznań 60-650, ul. Piątkowska 165, tel.: +48 61 622 57 00, poznan@bdo.pl; Wrocław 53-332, ul. Powstańców Śląskich 7a, 
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BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest członkiem BDO International Limited, brytyjskiej spółki i częścią międzynarodowej sieci BDO, 


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 
Globalnych Strategii („Subfundusz”), będącego wydzielonym subfunduszem w ramach Aviva 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), które zawiera zestawienie lokat 
oraz bilans sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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, 22 kwietnia 2022 roku. 
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I WPROWADZENIE 
 


1. INFORMACJE O FUNDUSZU 
 
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) został utworzony na podstawie 
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydanego decyzją nr DFI/I/4033/16/24/U/15/KS z dnia  
22 października 2015.  


Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 9 listopada 2015 roku, pod 
numerem RFi 1 243. 


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. 2021 poz. 605) („Ustawa”). 


W ramach Funduszu wydzielono następujące subfundusze: 


 Aviva Globalnych Strategii, 
 Aviva Obligacji, 
 


przy czym na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego utworzono jedynie 
Subfundusz Aviva Globalnych Strategii.  


 
Fundusz jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty został utworzony na czas nieograniczony. 


 
2. INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH 
 


a) Subfundusz Aviva Globalnych Strategii. 


Subfundusz Aviva Globalnych Strategii został utworzony w dniu 9 listopada 2015 roku pod nazwą Aviva 
Oszczędnościowy jako Subfundusz wydzielony w ramach Funduszu. 


W dniu 7 lutego 2019 roku Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę o zmianie statutu Funduszu w zakresie 
zmiany nazwy Subfunduszu. Zgodnie z tymi zapisami nazwa Subfunduszu została zmieniona na Aviva 
Investors Globalnych Strategii. Zmiany te weszły w życie w dniu 25 lutego 2019 roku. 


Subfundusz został utworzony na czas nieograniczony. 


Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% aktywów subfunduszu w tytuły 
uczestnictwa subfunduszu Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund, w dalszej części pod 
nazwą „Zagraniczny Subfundusz AIMS Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors 
SICAV (otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale), w klasę tytułów uczestnictwa Aviva 
Investors Multi-Strategy Target Return Fund K (EUR). 


Subfundusz może również inwestować swoje aktywa w inne instrumenty finansowe, w szczególności w 
dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub 
gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 


Środki Subfunduszu inwestowane są zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat: 


1. Całkowita wartość lokat w tytuły uczestnictwa Zagranicznego Subfunduszu AIMS Target Return 
Fund, klasa tytułów uczestnictwa Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund K (EUR), 
o których mowa w powyżej będzie nie niższa niż 65% i może wynieść 100 % wartości Aktywów 
Subfunduszu.  


2. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego 
emitowane, przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski nie będzie większa niż 35% 
wartości aktywów Subfunduszu. 


3. Całkowita wartość lokat w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa lub Narodowy Bank Polski nie będzie większa niż 35% wartości aktywów 
Subfunduszu, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku 
pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub 
gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polsk oraz depozyty w tym podmiocie 
nie będzie większa niż 35%  wartości Aktywów Subfunduszu.  


4. Subfundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym 
banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.  
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Zagraniczny Subfundusz AIMS Target Return Fund stosuje strategię absolutnej stopy zwrotu, co 
oznacza, że jego celem inwestycyjnym jest osiąganie dodatniej stopy zwrotu w każdych warunkach 
rynkowych w średnim i długim horyzoncie czasowym. Subfundusz ten dąży do osiągania średniorocznej 
stopy zwrotu brutto (tj. przed odliczeniem opłaty za zarządzanie) w wysokości równej stopie bazowej 
Europejskiego Banku Centralnego powiększonej o 5 punktów procentowych na przestrzeni kolejnych 
trzech lat.  


W celu realizacji celu inwestycyjnego Zagraniczny Subfundusz AIMS Target Return Fund zasadniczo 
lokuje swoje aktywa w zbywalne papiery wartościowe, papiery dłużne o stałej stopie procentowej, 
instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, tytuły i jednostki uczestnictwa funduszy UCITS i/lub 
UCI. 


 
b) Subfundusz Aviva Obligacji. 


Na dzień sporządzenia niniejszego połączonego sprawozdania finansowego Subfundusz nie został 
utworzony. 


Zgodnie z zasadami polityki inwestycyjnej określonymi w statucie Subfundusz może lokować swoje 
aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe  i instrumenty rynku pieniężnego. 


Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będzie nie 
niższa niż 70% i może wynieść 100% 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 
 
Połączone sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2021 
roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2021 roku.  
 
5. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI 
 
Połączone sprawozdanie finansowe Funduszu oraz sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu zostały 
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz oraz Subfundusz w dającej się 
przewidzieć przyszłości tj. co najmniej 12 miesięcy po dniu 31 grudnia 2021 roku. Zarząd Towarzystwa 
nie stwierdza na dzień podpisania połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz 
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na 
zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundusz i Subfundusz oraz w okresie co najmniej 12 
miesięcy po dniu bilansowym, czyli 31 grudnia 2021 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 
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 
 
Subfundusze mogą zbywać Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii: 


a) Jednostki Uczestnictwa kategorii A – zbywane przez Fundusz za pośrednictwem 
Towarzystwa, działającego jako dystrybutor, 


b) Jednostki Uczestnictwa kategorii B – zbywane bezpośrednio przez Fundusz. 
 
Jednostki uczestnictwa poszczególnych kategorii mogą różnić się od siebie poziomem pobieranych 
opłat manipulacyjnych oraz opłat za zarządzanie. 
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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 2021 r. 31 grudnia 2020 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 0 0 0,00 0 0 0,00 


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


Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 


Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 


Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 


Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 


Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 


Instrumenty pochodne 0 (1 196) (5,21) 0 (5 656) (3,56) 


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 


17 177 19 966 87,05 136 677 152 925 96,32 


Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 


Udzielone pożyczki pieniężne 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 17 177 18 770 81,84 136 677 147 269 92,76 
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III POŁĄCZONY BILANS 
 


( w tysiącach złotych) 
31 grudnia 
2021 roku 


31 grudnia 
2020 roku 


I. Aktywa 22 935 158 775 


 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 318 4 540 


 2. Należności 1 492 1 310 


 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back 0 0 


 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0 


 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 20 125 152 925 


 6. Pozostałe aktywa 0 0 


II. Zobowiązania 2 499 6 062 


III. Aktywa netto (I-II) 20 436 152 713 


IV. Kapitał funduszu 14 207 145 789 


 1. Kapitał wpłacony 501 046 498 937 


 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) (486 839) (353 148) 


V. Dochody zatrzymane 3 441 (9 324) 


 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto (1 093) (1 441) 


 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 534 (7 883) 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 788 16 248 


VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 20 436 152 713 
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IV POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
 


(w tysiącach złotych) 
1 stycznia - 
31 grudnia 
2021 roku 


1 stycznia - 
31 grudnia 
2020 roku 


I. Przychody z lokat 1 436 13 


1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 


2. Przychody odsetkowe 5 13 


3. Dodatnie saldo różnic kursowych 1 431 0 


4. Pozostałe 0 0 


II. Koszty funduszu 1 088 12 778 


1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: 1 055 1 463 


 - z tytułu wynagrodzenia stałego 1 055 1 463 


 - z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania 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 5 


11. Ujemne saldo różnic kursowych 0 11 274 


12. Pozostałe 33 36 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 


IV. Koszty funduszu netto (II-III) 1 088 12 778 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) 348 (12 765) 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (1 043) 15 750 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 417 459 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: (13 460) 15 291 


 - z tytułu różnic kursowych (10 294) 11 353 


VII. Wynik z operacji (695) 2 985 


VIII. Podatek dochodowy 0 0 
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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 
2021 roku 


1 stycznia - 
31 grudnia 
2020 roku 


 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 152 713 166 321 


 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: (695) 2 985 


    a) Przychody z lokat netto 348 (12 765) 


    b) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 417 459 


    c) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (13 460) 15 291 


 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji (695) 2 985 


 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: (131 582) (16 593) 


    a) Powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 2 109 3 427 


    b) Zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa (133 691) (20 020) 


 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5) (132 277) (13 608) 


 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 20 436 152 713 


 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 110 689 154 004 


 
 
 
 
 
Niniejsze połączone sprawozdanie finansowe zawiera 7 kolejno ponumerowanych stron. 


 
 
 


Robert Hörberg – 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 
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Sprawozdanie z działalności 


Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty  


 


 


w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 


 


 


 


Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) został utworzony na podstawie 
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydanego decyzją nr DFI/I/4033/16/24/U/15/KS z dnia  
22 października 2015.  


Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 9 listopada 2015 roku, pod 
numerem RFi 1 243. 


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”). 


W ramach Funduszu wydzielono następujące subfundusze: 


 Aviva Globalnych Strategii, 
 Aviva Obligacji, 
 


przy czym na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Subfundusz Aviva Obligacji nie został 
utworzony. 


Subfundusz Aviva Globalnych Strategii został utworzony w dniu 9 listopada 2015 roku pod nazwą Aviva 
Oszczędnościowy jako Subfundusz wydzielony w ramach Funduszu. 


W dniu 7 lutego 2019 roku Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę o zmianie statutu Funduszu w zakresie 
zmiany nazwy Subfunduszu. Zgodnie z tymi zapisami nazwa Subfunduszu została zmieniona na Aviva 
Investors Globalnych Strategii. Zmiany te weszły w życie w dniu 25 lutego 2019 roku. 


Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% aktywów subfunduszu w tytuły 
uczestnictwa subfunduszu Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund, w dalszej części pod 
nazwą „Zagraniczny Subfundusz AIMS Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors 
SICAV (otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale), w klasę tytułów uczestnictwa Aviva 
Investors Multi-Strategy Target Return Fund K (EUR). 


Subfundusz może również inwestować swoje aktywa w inne instrumenty finansowe, w szczególności w 
dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub 
gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 
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W miarę rozluźniania globalnych restrykcji spowodowanych pandemią koronawirusa ryzykowne aktywa 
przynosiły relatywnie pozytywne stopy wzrostu. Istotne wzrosty zaliczyły również rynki akcyjne. 
Asymetryczne ryzyka inflacyjne globalnie, związane z silnym popytem i zaburzeniami w łańcuchach 
dostaw, a tym samym oczekiwania zacieśniania polityki monetarnej banków centralnych spowodowały 
jednak wzrost rentowności obligacji rynków bazowych. Ogółem jednak w całym roku przeważyła 
dodatnia kontrybucja do wyników funduszu. 


W takich warunkach wartość jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva Globalnych Strategii w 
omawianym okresie wzrosła o 0,17%. 


Wartość aktywów netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 20,4 mln zł, o m132,3 
mln zł mniej niż na koniec poprzedniego roku. Zmiana ta wynika ze spadku wartości kapitału 
wpłaconego Subfunduszu o 131,6 mln zł. 


 


Do najważniejszych ryzyk, które związane są z działalnością Subfunduszu Aviva Globalnych Strategii, 
Towarzystwo zaliczyło: 


1) ryzyko związane z koncentracją aktywów Subfunduszu spowodowane inwestowaniem środków 
głównie w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego AIMS Target Return 
Fund oraz wynikające z tego: 


a. ryzyko płynności,  
b. ryzyko rynkowe,  
c. ryzyko kredytowe i kontrahenta;  


2) ryzyko rynkowe; 
3) ryzyko kredytowe i kontrahenta; 
4) ryzyko operacyjne; 
5) ryzyko związane z zawieraniem przez Subfundusz umów mających za przedmiot instrumenty 


pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, tj.: 
a. ryzyko rynkowe bazy instrumentu, 
b. ryzyko niewypłacalności kontrahenta,  


c. ryzyko rozliczenia transakcji. 
 


Profil ryzyka rynkowego wyznaczony jako wartość VaR, z jednomiesięcznym okresem utrzymania 
portfela oraz 99% poziomem ufności, na koniec okresu raportowego wyniosła 3,74%. 


Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład 
portfela inwestycyjnego Funduszu lub stosowane techniki zarzadzania tym portfelem. 


W ramach systemu zarządzania ryzykiem, w odniesieniu do Subfunduszu Towarzystwo stosuje 
procesy, metody i procedury pomiaru oraz zarządzania ryzykiem, określone dla alternatywnego 
funduszu inwestycyjnego (AFI) oraz oblicza ekspozycję AFI rozumianą jako kwota zaangażowania 
Subfunduszu 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 Subfunduszu, gdy ryzyko i korzyści wynikające z 
tych umów dotyczą Subfunduszu. 


W zakresie pomiaru i zarzadzania ryzykami, na które narażony jest Subfunduszu, Towarzystwo stosuje 
system wewnętrznych limitów na ryzyko, który określany jest na poziomie każdego z zarządzanych 
funduszy, odpowiednio do jego polityki i strategii inwestycyjnej oraz zatwierdzany przez Zarząd 
Towarzystwa.  


W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia skutkujące brakiem zdolności Funduszu do 
realizacji swoich zobowiązań, w tym w szczególności odkupywania jednostek uczestnictwa. 


Komórka ds. zarządzania ryzykiem dokonuje regularnych przeglądów całościowego systemu 
zarządzania ryzykiem, wraz z listą limitów wewnętrznych, które mają na celu weryfikację oraz ocenę 
przyjętych procesów, metod, technik i procedur wykorzystywanych do ograniczenia ryzyka funduszy 
oraz zapewnienie zgodności ze strategią inwestycyjną obowiązującą dla danego funduszu. 
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W przyjętym systemie zarządzania ryzykiem Towarzystwo oblicza ekspozycję AFI zgodnie z metodą 
brutto określoną w art. 7 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 
2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do 
zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni 
finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013) – dalej „Rozporządzenie” oraz 
metodą zaangażowania określoną w art. 8 ww. Rozporządzenia.  


System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie zapewnia, aby w żadnym momencie wartość ekspozycji 
AFI w odniesieniu do Subfunduszu nie przekroczyła 200% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu dla 
metody zaangażowania. 


Ponadto, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego (transakcje zabezpieczające) Subfundusz może 
zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty. 


Do ustalanie dźwigni finansowej funduszu używa się metody zaangażowania oraz metody brutto. 


Maksymalny poziom ustalony dla dźwigni mierzonej metodą zaangażowania  
 


200% aktywów 
netto Subfunduszu 


Wysokość dźwigni finansowej zastosowanej przez Subfundusz na dzień 
31 grudnia 2021 r. (wyliczonej metodą zaangażowania)  
 


 
105,6% 


Wysokość dźwigni finansowej zastosowanej przez Subfundusz na dzień 
31 grudnia 2021 r. (wyliczonej metodą brutto)  
 


381,5% 


W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2021 roku, wystąpiło przekroczenie limitów ekspozycji 
AFI Subfunduszu, wynikające z jednorazowego, znacznego umorzenia jednostek uczestnictwa 
Subfunduszu. W związku z tym przekroczenie to nie wynikało z aktywnego podjęcia zwiększonego 
ryzyka. Na dzień bilansowy nie wystąpiło przekroczenie limitów ekspozycji AFI. 


Cel inwestycyjny Subfunduszu Aviva Globalnych Strategii oraz jego polityka inwestycyjna pozostają 
niezmienione. Wierzymy, że Subfundusz ten będzie atrakcyjnym uzupełnieniem oferty produktowej 
Aviva Investors Poland TFI SA, pozwalającym naszym Klientom na zdywersyfikowanie swojego portfela 
inwestycyjnego o nowe klasy aktywów, rynki inwestowania i sektory gospodarki. 


 


 


Zarząd Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA: 


 


 


Robert Hörberg – Prezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


 


Tymoteusz Paleczny – Wiceprezes Zarządu 


Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  
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SPRAWOZDANIE ROCZNE 


 
ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO  


 


AVIVA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 


 


ZA 2021 ROK 


 


WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM 


 


 


 


Zawartość: 


1. Strona tytułowa 


2. Sprawozdanie z badania połączonego sprawozdania Aviva SFIO 


3. List do Uczestników Aviva SFIO 


4. Roczne połączone sprawozdanie finansowe Aviva SFIO 


5. Oświadczenie Depozytariusza do połączonego sprawozdania finansowego 


Aviva SFIO 


6. Sprawozdanie z działalności AFI - Aviva SFIO 


7. Dane o wynagrodzeniach 


8. Pozostałe ujawnienia w sprawozdaniu rocznym AFI 


9. Informacja SFTR Aviva SFIO 


10. Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Aviva 


Globalnych Strategii 


11. Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Aviva Globalnych Strategii 
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INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH 


1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, w Towarzystwie zatrudnione były 72 osoby. 


 


2. Całkowita kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Towarzystwo pracownikom w 2021 roku 
wynosiła: 


 Wynagrodzenia stałe – 10 400 728,40 zł, 


 Wynagrodzenia zmienne – 4 140 987,06 zł. 


 


3.  Całkowita kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Towarzystwo pracownikom, o których mowa 


w art. 47a ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych w 2021 roku wynosiła: 


 Wynagrodzenia stałe –3 086 607,81 zł, 


 Wynagrodzenia zmienne – 1 634 044,00 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 składników 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 


profilem ryzyka, a obowiązujące zasady wynagradzania uwzględniają możliwości finansowe 


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 wynikami 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 niefinansowe 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. 







 


2 


 


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 2021 roku.  


 


7. Istotne zmiany w przyjętej Polityce wynagrodzeń: 


 


W 2021 roku nie wprowadzono istotnych zmian postanowień Polityki Wynagrodzeń   
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I. INFORMACJA O ZMIANACH W INFORMACJI DLA KLIENTA AFI 


 


W roku 2021 zakres informacji ujawnianych w dokumencie pn. „Informacje dla Klienta alternatywnego 
funduszu inwestycyjnego” nie uległ istotnym zmianom.  


 


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. 


 







