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Opinia niezaleinego bieglego rewidenta
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziligmy badanie zalqczonego polqczonego sprawozdania finansowego Aviva
Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwanego dalej „Funduszem"„,Aviva Investors
FIO") z siedzibq w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 44, obejmujqcego wprowadzenie,
zestawienie lokat na dziefi 31 grudnia 2014 r., polqczony bilans sporzqdzony na dziefi
31 grudnia 2014 r., wykazujqcy aktywa netto na kwotc 4.303.081 tys. zl, polqczony rachunek
wyniku z operacji za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujqcy dodatni
wynik z operacji w kwocie 3.605 tys. zl oraz polqczone zestawienie zmian w aktywach netto.
Za sporzqdzenie zgodnego z obowiqzujqcymi przepisami sprawozdania finansowego, Listu
Towarzystwa do Uczestnikow Funduszu oraz prawidlowoge ksiqg rachunkowych
odpowiedzialny jest Zarzqd Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. (zwanego dalej „Towarzystwem"). Zarzqd Towarzystwa oraz Czlonkowie Rady
Nadzorczej sq zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz List
Towarzystwa do Uczestnikow Funduszu spelnialy wymagania przewidziane w ustawie z dnia
29 wrzegnia 1994 r. o rachunkowoki („Ustawa o rachunkowoki" — Dz. U. z 2013 r., poz. 33o
z poin. zm.) oraz przepisach Rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie szczegolnych zasad rachunkowoki funduszy inwestycyjnych („Rozporzqdzenie" —
Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 T. DT 249, poz. 1859).
Naszym zadaniem bylo zbadanie zalqczonego polqczonego sprawozdania finansowego
i wyraienie opinii o zgodnoki, we wszystkich istotnych aspektach, tego polqczonego
sprawozdania finansowego z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq)
rachunkowoki oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach,
sytuacjc majqtkowq i finansowq, jak tez wynik z operacji jednostki oraz o prawidlowoki ksiqg
rachunkowych stanowiqcych podstawc jego sporzqdzenia.
Badanie przeprowadzilgmy stosownie do:
a.

przepisow rozdzialu 7 Ustawy o rachunkowoki;

b.

krajowych standardow rewizji finansowej wydanych przez Krajowq Rack Bieglych
Rewident6w.
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Badanie zostalo zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskae wystarczajqcq pewnoSe,
ze polqczone sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych bledow i przeoczen. Badanie
obejmowalo miedzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej pray, dowodow
potwierdzajqcych kwoty i informacje Nvykazane NV polqczonym sprawozdaniu finansowym.
Badanie obejmowalo rownie2 °eerie zasad rachunkowoki stosowanych przez Fundusz oraz
istotnych oszacowafi dokonywanych przy sporzqdzeniu polqczonego sprawozdania
finansowego, a take ogolnq ()eerie jego prezentacji. UwaZamy, ze nasze badanie stanowilo
wystarczajqcq podstavve dla wyraZenia opinii.
Naszym zdaniem, zalqczone polqczone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych
aspektach:
a.

przedstawia rzetelnie i jasno sytuacje majatkowa i finansowq Funduszu na dzien
31 grudnia 2014 r. oraz wynik z operacji za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2014 r. zgodnie z obowiqzujqcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zasadami
rachunkowoki okreSlonymi w Ustawie o rachunkowoki oraz przepisach
Rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegolnych
zasad rachunkowoki funduszy inwestycyjnych („Rozporzadzenie" — Dz. U. z dnia
31 grudnia 2007 r. nr 249, poz. 1859);

b.

jest zgodne w formie i treSci z obowiqzujqcymi Fundusz przepisami prawa, w tym
z wymogami Rozporzqdzenia oraz Statutem Funduszu;

c.

zostalo sporzqdzone na podstawie pravvidlowo prowadzonych ksiqg rachunko\Iych
zgodnie z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowoki.

Informacje zawarte w Likie Towarzystwa do Uczestnikow Funduszu sq zgodne
z informacjami zawartvmi z zbadanym polaczonym sprawozdaniu finansowym.
Do polqczonego sprawozdania finansowego dolqczono oSwiadczenie depozytariusza
o zgodnoki ze stanem faktycznym danvch dotyczacych stanow aktyvvOw zapisanych na
rachunkach pienieZnych i rachunkach papierow wartokiowych oraz poZytkOw z nich
wynikajqcych przedstawionych w polqczonym sprawozdaniu finansowym Funduszu.
Przeprowadzajqcy badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spOlki vv-pisanej na
lists podmiotOw uprawnionych do badania sprawozdafi finansowy-ch pod numerem 144:

Tomasz Orlowski
Kluczowv Biegly Rewident
Numer ewidencyjny 12045
Warszawa, 17 kwietnia 2014 r.
O

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Raport z badania pol4czonego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Raport z badania polqczonego sprawozdania finansowego
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Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i sklada sic
z nastepujqcych ezcki:
Strona
I. Ogolna charakterystyka Funduszu
II. Informacje dotyczce przeprowadzonego badania
III. Charakterystyka wynikow, sytuacji finansowej jednostki oraz istotnych pozycji
sprawozdania finansowego
IV. Stwierdzenia niezale2nego bieglego rewidenta
V. Informacje koncowe
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I. °goIna charakterystyka Funduszu
a.

Siedzibq Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz", ,Aviva Investors
FIO") jest Warszawa, ul. Domaniewska 44.

b.

Fundusz dziala na podstawie Statutu zatwierdzonego decyzjq Komisji Nadzoru
Finansowego nr DFI/W/3o32-14/7-1-2274/o6 o udzieleniu zezwolenia na utworzenie
Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Od 29 maja 2009 r. Fundusz
dziala pod nazwy Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

c.

Fundusz zostal wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sqd
Okregowy w Warszawie pod numerem RFI 261 dnia 3 listopada 2006 r.

d.

Funduszem zarzqdza Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. („Towarzystwo") z siedzibq w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 44. Jedynym
akcjonariuszem Towarzystwa jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeri na Zycie S.A.
z siedzibq w Warszawie, kthre posiada l00% kapitalu podstawowego i ma prawo do
100% glosow na Walnym Zgromadzeniu.

e.

Akt zaloiycielski Towarzystwa sporzqdzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii
Notarialnej Jolanty Olapiriskiej we Wroclawiu w dniu 31 lipca 1996 r. i zarejestrowano
w Rep. A Nr 2853/1996. W dniu 9 maja 2001 r. Sqd Rejonowy dla Wroclawia
Fabrycznej VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego dokonal wpisu
Towarzystwa do Rejestru Przedsiebiorcow pod numerem KRS 0000011017. Dnia
31 marca 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjclo uchwalc o zmianie nazwy
Towarzystwa na Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zmiana zostala zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sqdowym w dniu
29 maja 2009 T.
Dla celow rozliczeri z tytulu podatk6w Funduszowi nadano dnia 5 grudnia 2006 r.
numer NIP 108-00-02-319. Dla celow statystycznych Fundusz otrzymal numer
REGON 015840889.

g.

W badanym okresie przedmiotem dzialalnoki Funduszu bylo lokowanie grodkOw
pienicZnych wplaconych przez uczestnikOw Funduszu w celu zapewnienia wzrostu ich
wartoki. Fundusz dziala w oparciu o Ustawe z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546 z pain. zm.) oraz na podstawie
Statutu.

h.

W roku obrotowym i do dnia podpisania polqczonego sprawozdania finansowego
Funduszu Czlonkami Zarzqdu Towarzystwa byli:
•
•

Marek Przybylski
Tymoteusz Paleczny

Prezes Zarzqdu
Wiceprezes Zarzqdu
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za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
I. Ogolna charakterystyka Funduszu (cd.)
i.

W sIdad Funduszu na dzien 31 grudnia 2014 r. wchodzily nastepujace Subfundusze:

-

Aviva Investors Depozyt Plus,
Aviva Investors Obligacji,
Aviva Investors Ochrony Kapitalu Plus,
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania,
Aviva Investors Zrownowa2ony,
Aviva Investors Polskich Akcji,
Aviva Investors Akcji Europy Wschodwej,
Aviva Investors Malych Spolek,
Aviva Investors Nowych Spolek,
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii,
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu,
Aviva Investors Aktywnej Alokacji,
Aviva Investors Akcji Rynkow Wschodz4cych,
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
Aviva Investors Diu2nych Papierow Korporacyjnych oraz
Aviva Investors Obligacji Zamiennych.

zwane dalej „Subfunduszami".

p

j.

Funkcje Depozytariusza Funduszu sprawowal Deutsche Bank Polska S.A. z siedziba
w Warszawie, aleja Armii Ludowej 26.

k.

Funkcje Agenta Transferowego Funduszu sprawowal ProService Agent Transferowy
Sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie przy ulicy Pulawskiej 436.

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Raport z badania polqczonego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
II. Informacje dotyczqce przeprowadzonego badania

a.

Badanie polqczonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2014 r. zostalo przeprowadzone przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
z siedzibq w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, spolke wpisanq na lists podmiotow
uprawnionych do badania sprawozdari finansowych pod numerem 144. W imieniu
podmiotu uprawnionego badanie przeprowadzone zostalo pod nadzorem kluczowego
bieglego rewidenta Tomasza Orlowskiego (numer w rejestrze 12045).

b.

SpOlka PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. zostala wybrana na bieglego rewidenta
Funduszu Uchwalq nr 1 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 12 maja 2014 r. na
podstawie artykulu 16, pkt. 10 Statutu Towarzystwa.

c.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz kluczowy biegly rewident przeprowadzajqcy
badanie sq niezale2ni od badanej jednostki w rozumieniu art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich samorzqdzie, podmiotach uprawnionych
do badania sprawozdafi finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz.
649 z poin. zm.).

d.

Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 24 listopada
w okresie od 9 marca do 17 kwietnia 2014 r.

2014

r.
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Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Raport z badania polqczonego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
III. Charakterystyka wynikow, sytuacji finansowej jednostki oraz istotnych
pozycji polqczonego sprawozdania finansowego
POLACZONY BILANS na 31 grudnia 2014 r.

Aktywa

31.12.2014 r.

31.12.2013 r.

Zmiana

Zmiana

tys. zl

tys. z1

tys. z1

(%)

4.345.068

3.892.717

452.351

11,6

(41.987)

(26.465)

(15.522)

4.303.081

3.866.252

436.829

58,7
11,3

3.357.304

2.924.080

433.224

14,8

39.352.973

32.597.946

6.755.027

20,7

Kapital wyplacony
(wielkoge ujemna)

(35.995.669)

(29.673.866)

(6.321.803)

21,3

Dochody zatrzymane

630.994

562.417

68.577

12,2

Wzrost (spadek) wartoge lokat
w odniesieniu do ceny nabycia

314.783

379.755

(64.972)

(17,1)

4.303.081

3.866.252

436.829

11,3

Zobowivania
Aktywa netto
Kapital Funduszu
Kapital wplacony

Kapital Funduszu
i zakumulowany
wynik z operacji

POL4CZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

2013 r.
tys. zl

Zmiana
tys. z1

Zmiana

tys. 7.1

124.085

142.356

(18.271)

(12,8)

33.155)
(9.070)

(106.792)

(26.363)

24,7

35.564

(44.634)

(125,5)

12.675

249.563

(236.888)

(94,9)

3.605

285.127

(281.522)

(98,7)

2014 T.

Przychody z lokat
Koszty Funduszu
Przychody z lokat netto
Zrealizowany i niezrealizowany
zysk (strata)
Wynik z operacji

(1

(%)
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Raport z badania polqczonego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
III. Charakterystyka wynikow, sytuacji finansowej jednostki oraz istotnych
pozycji polqczonego sprawozdania finansowego (cd.)
Wybrane wskainiki charakteryzujgce sytuacje majqtkowg i finansowq oraz
wyniki finansowe Funduszu

Dzialalnok gospodarczq Funduszu, jego wynik finansowy za rok obrotowy oraz sytuacje
majqtkowq i finansow4 na dziefi bilansowy w porownaniu do okresow poprzedzajqcych
charakteryzujg nastepujace wskainiki:
31.12.2014 r.

31.12.2013 r.

11,3%

24,2%

2014 T.

2013 r.

0,1%

8,0%

97,4%

27,2%

Wskainik przyrostu aktywow

Przyrost/spadek wartoki calkowitej WAN
(w stosunku do wartoki WAN na poczatek roku
obrotowego)

Wskainik zyskownogei dzialania

Wskainik cfektywnoki (Wynik z operacji / Srednia
wartok aktywow netto w okresie sprawozdawczym)

Wskainik poziomu kosztow dzialalnogei

(Koszty operacyjne netto / Przychody*)

obejmuje przychody z lokat, zrealizowany wynik ze zbycia lokat i zmiane niezrealizowanego
wyniku z wyceny lokat
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Raport z badania polqczonego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
III. Charakterystyka wynikow, sytuacji finansowej jednostki oraz istotnych
pozycji polgczonego sprawozdania finansowego (cd.)

Celem badania nie bylo przedstawienie poglebionej analizy ekonomicznej dzialalnoki
Funduszu, jego polaczonego sprawozdania finansowego lub ktOregokolwiek z jego
komponentow. Ocena dzialalnoki wymaga rozpatrzenia m.in. wplywu zjawisk
makroekonomicznych, stanu rynkow finansowych oraz dlugoterminowej strategii
inwestycyjnej realizowanej przez Fundusz.
PoniZsze komentarze przedstawiono w oparciu o wiedze uzyskanq w trakcie badania
poiqczonego sprawozdania finansowego.
• Na dzien 31 grudnia 2014 r. aktywa netto Funduszu wyniosly 4.303.081 tys. zi i wzrosly
w stosunku do stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. o 436.829 tys. zi, tj. o 11,3%. Na wzrost
aktywow netto zloiy1 sic wy2szy o 424.419 tys. zi stan skladnikow lokat notowanych i
nienotowanych. Wzrost aktywow netto zostal sfinansowany glOwnie wplatami netto na
kapital Funduszu.
Wartok portfela lokat Funduszu na dzien 31 grudnia 2014 r. wyniosla 3.878.248 tys. zi
i w porOwnaniu ze stanem na 31 grudnia 2013 r. ulegla zwiekszeniu o 420.006 tys. zi,
tj. o 12,1%. Wzrost wartoki lokat w badanym okresie byl glOwnie efektem zwickszenia
portfela dluZnych papier6w wartokiowych.
Fundusz zamknal rok obrotowy zakoliczony 31 grudnia 2014 r. dodatnim wynikiem
z operacji w wysokoki 3.605 tys. zi, ktory byl niiszy nii wynik z operacji wypracowany
w roku obrotowym zakonczonym 31 grudnia 2013 r. 0 281.522 tys. zi. Na niiszy wynik z
operacji zloiyla sic glownie niezrealizowana strata z wyceny lokat w kwocie 64.972 tys. zl,
wobec wykazanego w 2013 r. niezrealizowanego zysku z wyceny w kwocie 174.587 tys.
Wskainiki zyskownoki dzialania w badanym roku obrotowym ksztaltowaly sic
nastepujqco:
Wskainik efektywnoki, liczony jako stosunek wyniku z operacji do sredniej wartoki
aktywOw netto w badanym roku obrotowym, byl dodatni i ksztaltowal sic na poziomie
0,1%. W 2013 r. wskainik ten byl rownie2 dodatni i wyniosl 8%.
Wskainik poziomu koszt6w, okre§lajacy udzial kosztow operacyjnych netto Funduszu
w sumie przychodow z lokat, wyniku zrealizowanego i zmiany wyniku
niezrealizowanego w badanym roku obrotowym byl dodatni i wyniosl 97,4%.
W poprzednim roku obrotowym wskainik byl rowniei dodatni i wyni6s1 27,2%.
GlOwng pozycje kosztow operacyjnych stanowilo wynagrodzenie dla Towarzystwa.
Na dzien 31 grudnia 2014 r. skiadnikami lokat Funduszu byly glownie dluZne papiery
wartokiowe (54,59% portfela lokat) oraz akcje (35,46%portfela lokat). Na dzien
31 grudnia 2014 r. Fundusz posiadal rownie2 tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspOlnego inwestowania majgce siedzibe za granica wyceniane na
380.861 tys. zi (9,82% portfela lokat).
Sprawozdanie polqczone zostalo sporzgdzone zgodnie z zasadq kontynuacji
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Raport z badania polqczonego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
IV. Stwierdzenia niezaleinego bieglego rewidenta
a.

Zarzqd Towarzystwa przedstawil w toku badania iqdane informacje, wyjagnienia
i ogwiadczenia oraz przedlo2y1 oewiadczenie o kompletnym ujeciu danych w ksiegach
rachunkowych i wykazaniu wszelkich zobowiqzan warunkowych, a takie poinformowal
o istotnych zdarzeniach, ktOre nastqpily po dniu bilansowym do dnia ziolenia
ogwiadczenia.

b.

Zakres badania nie byl ograniczony.

c.

Fundusz posiadal aktualnq, zatwierdzonq przez Zarzqd dokumentacje opisujqcq zasady
(polityke) rachunkowoki. Przyjete przez Fundusz zasady rachunkowoki byly
dostosowane do jego potrzeb i zapewnialy wyodrebnienie w rachunkowoki wszystkich
zdarzen istotnych do oceny sytuacji majqtkowej i finansowej oraz wyniku z operacji
Funduszu, przy zachowaniu zasady ostro4noSci. Zostala zachowana ciqglok
stosowanych zasad w stosunku do okresu ubieglego.

d.

Bilans zamkthecia na koniec ubieglego roku obrotowego zostal, we wszystkich istotnych
aspektach, prawidlowo wprowadzony do ksiqg rachunkowych jako bilans otwarcia
bie4cego okresu.

e.

Polqczone sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2013 r. zostalo zatwierdzone Uchwalq nr 2/2014 Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 kwietnia 2014 r. oraz zio2one w Sqdzie Okregowym w Warszawie w dniu
3o kwietnia 2013 r. ogloszone w Monitorze Sqdowym i Gospodarczym nr 102 poz. 6861
z dnia 28 maja 2014 r.
Inwentary-zacja aktywow i zobowiqzan w przeprowadzonym zakresie zostala rozliczona
zgodnie z Ustawq o rachunkowoki, a jej wyniki ujeto w ksiegach rachunkowych roku
badanego.

g.

Sprawozdanie polqczone za rok poprzedzajqcy zostalo zbadane przez
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Biegly rewident wydal opinic bez zastrzden.

h.

Dokonalgmy oceny prawidlowoki funkcjonowania systemu ksiegowoki. Naszej ocenie
podlegaly w szczegolnoki:
prawidlowoSe dokumentacji operacji gospodarczych,
- rzetelnok, bezblednok i sprawdzalnok ksiqg rachunkowych, w tym take
prowadzonych za pomocq komputera,
- stosowane metody zabezpieczania dostepu do danych i systemu ich przetwarzania
za pomocq komputera,
sprawozdania
ochrona dokumentacji ksiegowej, ksiqg rachunkowych
finansowego.
Ocena ta, w polqczeniu z badaniem wiarygodnoki poszczegolnych pozycji poiqczonego
sprawozdania finansowego daje podstawe do wyraienia ogolnej, calokiowej opinii
o tym polqczonym sprawozdaniu. Nie bylo celem naszego badania wyraienie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania wyiej wymienionego systemu.
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Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Raport z badania polqczonego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
IV. Stwierdzenia niezaleznego bieglego rewidenta (cd.)
i.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objagnienia przedstawiajg wszystkie
istotne informacje okreglone przez Rozporzqdzenie Ministra Finansow z dnia
24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowoki funduszy
inwestycyjnych („Rozporzadzenie" — Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. nr 249, poz. 1859)
w sposob kompletny i prawidlowy we wszystkich istotnych aspektach.

j.

Informacje zawarte w Likie Towarzystwa do uczestnikOw Funduszu byly zgodne
z informacjami zawartymi w zbadanym polqczonym sprawozdaniu finansowym.
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Raport z badania polqczonego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
V. Informacje koricowe
Niniejszy raport zostal sporzqdzony w zwiqzku z badaniem polqczonego sprawozdania
finansowego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibq w Warszawie przy
ulicy Domaniewskiej 44. Polqczone sprawozdanie finansowe zostalo podpisane przez Zarzqd
Towarzystwa oraz osobe, kt6rej powierzono prowadzenie ksijg rachunkowych, dnia
17 kwietnia 2014 r.
Raport powinien bye czytany wraz z opiniq bez zastrzeien niezaleinego bieglego rewidenta
dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Aviva Investors Poland Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 r. dotyczqcq wy2ej opisanego
polqczonego sprawozdania finansowego. Opinia o polqczonym sprawozdaniu finansowym
wyra2a ogolny wniosek wynikajqcy z przeprowadzonego badania. Wniosek ten nie stanowi
sumy ocen wynikow badania poszczegolnych pozycji polqczonego sprawozdania bqdi
zagadnien, ale zaklada nadanie poszczegOlny-m ustaleniom odpowiedniej wagi (istotnoki),
uwzgledniajqcej wplyw stwierdzonych faktow na rzetelnok i prawidlowok polqczonego
sprawozdania finansowego.

Przeprowadzajqcy badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spOlki wpisanej na
lists podmiotow uprawnionych do badania sprawozdati finansowych pod numerem 144:

Tomasz Orlowski
Kluczowy Biegly Rewident
Numer ewidencyjny 12045
Warszawa, 17 kwietnia 2014 r.
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