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LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW 
 


Szanowni Państwo, 
 
Przedstawiamy Państwu sprawozdanie finansowe Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego 
Otwartego z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. za pierwsze półrocze 2020 roku. 
Na koniec okresu sprawozdawczego w skład funduszu wchodziły następujące subfundusze:  


 Allianz Akcji Rynków Wschodzących 


 Allianz Defensywna Multistrategia 


 Allianz Zbalansowana Multistartegia 


 Allianz Dynamiczna Multistrategia 


 Allianz Małych Spółek Europejskich 


 Allianz Obligacji Zmiennokuponowych 


 Allianz Europe Equity Growth Select 


 Allianz Artficial Inteligence 


 Allianz Global Metals and Mining 


 Allianz India Equity 


 Allianz US Short Duration High Income Bond 


 Allianz Dochodowy Income and Growth 


 Allianz Structured Return 


 Allianz PIMCO Global Bond 


 Allianz PIMCO Global High Yield Bond 


 Allianz Trezor 


 Allianz PIMCO Emerging Local Bond 


 Allianz PIMCO Income 


 Allianz PIMCO Emerging Markets Bond 
 
Podsumowanie wydarzeń na rynku akcji w pierwszym półroczu 2020 roku 
Pierwsza połowa 2020 roku charakteryzowała się wysoką zmiennością na rynkach finansowych. W 
pierwszym kwartale obawy związane z nagłym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 poza 
Chinami wywołały gwałtowne spadki na większości klas aktywów, w tym również na akcjach. 
Dodatkowo, negatywny wpływ na ceny akcji miała sytuacja związana z rynkiem ropy – Arabia 
Saudyjska zdecydowała się na zwiększenie wydobycia ropy powodując spadki cen tego surowca. 
Główne indeksy europejskie, podobnie jak większość indeksów na świecie, zanotowały w marcu 
dwucyfrowe spadki.  
Gwałtowna przecena akcji, do której doszło w lutym i marcu, miała dwie przyczyny. Pierwszą była 
obawa o sytuację fundamentalną giełdowych spółek. Drugą przyczyną załamania był brak płynności. 
W sukurs rynkom finansowym przyszły programy skupu obligacji, ogłoszone przez banki centralne, 
które nie tylko zwiększyły napływ pieniądza na rynki, ale co równie ważne, zwiększyły wiarę, że nie 
dojdzie do kryzysu finansowego. Obniżki stóp procentowych pomogły także indeksom akcji w inny 
sposób: bardzo niskie oprocentowanie depozytów bankowych sprawiło, że wyceny akcji okazały się 
atrakcyjne dla wielu inwestorów. W drugim kwartale na globalnych rynkach finansowych panowały 
pozytywne nastroje i indeksy akcyjne kontynuowały, rozpoczęte w drugiej połowie marca odbicie. 
Pomimo istotnych wzrostów w drugim kwartale, indeks akcji rynków rozwiniętych zakończył pierwszą 
połowę roku spadkiem: MSCI World stracił 6,6%. Wzrosty zanotowały spółki technologiczne: NASDAQ 
Composite zakończył pierwszą połowę roku wyżej o 12,1%, podczas gdy szeroki amerykański indeks 
S&P 500 zniżkował 4,0%. Giełdy europejskie zachowały się trochę gorzej: STOXX Europe 600 spadł 
13,3%. W tym regionie relatywnie lepiej zachował się rynek niemiecki – DAX zniżkował 7,1%. 
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W pierwszej połowie 2020 roku rynki wschodzące były mniej odporne na sytuację związaną z 
koronawiruem niż rynki rozwinięte - MSCI Emerging Markets stracił 10,7%. Na tle zarówno krajów 
rozwiniętych jak i rozwijających się, warszawska giełda zachowała się gorzej: WIG zanotował spadek o 
14,3%. Na polskim rynku najlepiej zachowywały się kursy akcji małych spółek, co zostało 
odzwierciedlone we wzroście indeksu sWIG80 o 11,4%.  
 
Podsumowanie wydarzeń na rynku surowców w pierwszym półroczu 2020 roku 
W pierwszej połowie 2020 roku ceny ropy były bardzo zmienne. Na początku roku, ograniczenia 
gospodarcze w Chinach związane koronawirusem spowodowały spadek popytu na ropę. W pierwszej 
połowie marca, załamanie się rozmów na temat produkcji ropy między Arabią Saudyjską a Rosją, 
pogłębiły spadki cen tego surowca. Dodatkowo, obostrzenia gospodarcze związane z pandemią w 
Europie i USA spowodowały spadek cen ropy Brent do poziomu $23/baryłkę pod koniec marca.  W 
kwietniu nastąpiło porozumienie organizacji krajów eksportujących ropę (OPEC+) dotyczące 
ograniczenia wydobycia ropy a w kolejnych miesiącach stopniowe zniesienie ograniczeń 
gospodarczych spowodowały wzrost cen ropy Brent do poziomu $41/baryłkę pod koniec czerwca.   
Złoto kontynuowało trend wzrostowy, który rozpoczął się w 2019 roku. Obniżki stóp procentowych w 
Stanach Zjednoczonych sprawiły, że alternatywny koszt związany z inwestowaniem w złoto spadł. 
Złoto było także wspierane przez zakupy prowadzone przez niektóre banki centralne. W pierwszej 
połowie roku notowania złota wzrosły o 17%. 
Metale przemysłowe z jednej strony były pod presją spadającego popytu w pierwszym kwartale – 
ceny miedzi, niklu i aluminium zanotowały dwucyfrowe spadki. W drugim kwartale ta tendencja się 
odwróciła. Wsparciem dla cen metali przemysłowych okazały się zapowiedzi programów 
infrastrukturalnych w Chinach i innych regionach oraz obawy dotyczące podaży tych surowców. 
 
Podsumowanie rynku obligacji w pierwszej półroczu 2020 r. 
Pierwsze 6 miesięcy 2020 r. na rynku długu stało pod znakiem pandemii, obaw o jej skutki i działań 
zapobiegawczych zarówno ze strony polityki fiskalnej jak i pieniężnej. W marcu wystąpiły silne 
turbulencje rynkowe związane z problemami płynnościowymi na rynku, co doprowadziło do przecen 
praktycznie wszystkich aktywów. Wówczas do gry weszły banki centralne, które rozpoczęły skup 
obligacji w ramach swoich programów QE, nie ograniczając się wyłącznie do obligacji rządowych czy 
pandemicznych (quasi-rządowych), ale także interweniując na rynku obligacji korporacyjnych, w tym 
tych z formalnie nie inwestycyjnym profilem kredytowym. W efekcie straty poniesione na bardziej 
ryzykownych aktywach z przełomu 1 i 2 kwartału zostały w znacznym stopniu zmniejszone.  
W skutek wybuchu pandemii w skali globalnej doszło do obniżenia poziomu stóp procentowych, co 
stanowiło wsparcie dla rynku długu, a rentowności obligacji skarbowych nie rzadko znajdują się w 
granicach historycznie niskich poziomów. Z drugiej strony pandemia doprowadziła do wejścia w 
globalną recesję zwiększającą ryzyko wystąpienia fali bankructw, co przynajmniej częściowo widać w 
dość wysokim spreadzie kredytowym jak i koszcie ubezpieczenia ryzyka kredytowego. Fala bankructw 
swój kulminacyjny moment prawdopodobnie osiągnie w momencie wychodzenia recesji, a jej 
rozmiar zdaje się być uzależniony od długości recesji.  
Przez pierwsze półrocze stopy zwrotu na poszczególnych klasach aktywów były bardzo mocno 
zróżnicowane. O ile obligacje skarbowe dalej wypracowały zysk, np. amerykański US Treaseries ok. 
3%, to im większe ryzyko tym gorsze wyniki danej klasy aktywów. Stopy zwrotu na obligacjach z 
ratingiem inwestycyjnym były niewiele niższe niż papierów skarbowych, natomiast obligacje 
wysokodochodowe odnotowały wyraźnie ujemny wynik (-5%). Z kolei, na rynkach wschodzących 
papiery w twardej walucie zachowywały się relatywnie lepiej (strata rzędu 1%), a gorszy wynik 
odnotowywały papiery w walucie lokalnej (-3,5%). Na tym tle polski dług prezentował się relatywnie 
dobrze. Dobrym wynikom sprzyjał cykl obniżek stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 
obecnie 0,1%). W walce ze skutkami pandemii wykorzystywane są środki z PFR i BGK, a emisje 
„covidowych” obligacji z gwarancjami Skarbu Państwa cieszą się dużym zainteresowaniem rynku. W 
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sektorze bankowym widoczna jest bardzo duża nadpłynność, która lokowana jest nie tylko w bony 
pieniężne NBP, ale także obligacje WZ i krótkie obligacje ze stałym kuponem. 
Sytuacja na krajowym rynku obligacji korporacyjnych również uległa dużej zmianie ze względu na 
problemy płynnościowe. Wyzwaniem dla obligatariuszy będzie spadek stawki WIBOR, co wpłynie w 
niedługim czasie na osiągane przychody bieżące z obligacji (efekt widoczny z opóźnieniem wraz z 
resetowaniem kuponów). Rynek pierwotny niemalże przestał istnieć, za wyjątkiem rolowania 
zapadających obligacji. 
W pierwszej połowie 2020 roku stopy zwrotu jednostek uczestnictwa poszczególnych subfunduszy 
kształtowały się następująco: 


 Allianz Akcji Rynków Wschodzących -10,37% 


 Allianz Defensywna Multistrategia -2,41% 


 Allianz Zbalansowana Multistartegia -6,76% 


 Allianz Dynamiczna Multistrategia -9,40% 


 Allianz Małych Spółek Europejskich -12,72% 


 Allianz Obligacji Zmiennokuponowych -4,09% 


 Allianz Europe Equity Growth Select -2,93% 


 Allianz Artficial Inteligence +20,96% 


 Allianz Global Metals and Mining -13,56% 


 Allianz India Equity -16,21% 


 Allianz US Short Duration High Income Bond -6,47% 


 Allianz Dochodowy Income and Growth -5,44% 


 Allianz Structured Return -39,83% 


 Allianz PIMCO Global Bond +2,34% 


 Allianz PIMCO Global High Yield Bond -6,45% 


 Allianz Trezor +0,76% 


 Allianz PIMCO Emerging Local Bond -10,42% 


 Allianz PIMCO Income -3,01% 


 Allianz PIMCO Emerging Markets Bond -3,72%i 
 
Korzystając z okazji chcielibyśmy Państwu gorąco podziękować za zaufanie, jakim nas obdarzyliście, 
powierzając swoje oszczędności w zarządzanie naszemu Towarzystwu. Wyrażając nadzieję, że 
jesteście Państwo zadowoleni z uzyskanych przez nas wyników inwestycyjnych, zapewniamy, że 
dołożymy wszelkich starań, aby w pełni sprostać Państwa oczekiwaniom w przyszłości. 


Robert Hörberg  
Prezes Zarządu  
TFI Allianz Polska S.A. 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego 


  
 


(podpis) 


  
  


Sławomir Chwierut 
Wiceprezes Zarządu  
TFI Allianz Polska S.A. 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego 


  
 


(podpis) 


  
  


Anna Bąkała  
Członek Zarządu  
TFI Allianz Polska S.A. 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego 


  
 


(podpis) 


Warszawa, dnia 21 sierpnia 2020 roku 
                                                
i Stopa zwrotu obliczona na podstawie wartości certyfikatów inwestycyjnych z ostatniego dnia oficjalnej wyceny t.j. 30.06.2020 r. i 


30.12.2019 r. 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
 
Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019r. poz. 351 z późn. zm.) Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska 
Spółka Akcyjna przedstawia połączone sprawozdanie finansowe Allianz Specjalistycznego 
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, na które składa się: 
1. wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego; 
2. połączone zestawienie lokat wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku w wartościach 


zagregowanych w poszczególnych pozycjach w tabeli głównej o wartości 1 054 964 tys. 
złotych;  


3. połączony bilans sporządzony na dzień  30 czerwca 2020 roku, który wykazuje aktywa 
netto na sumę 1 076 575 tys. złotych; 


4. połączony rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2020 
roku wykazujący stratę z operacji w kwocie 63 286 tys. złotych; 


5. połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 
30 czerwca 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu aktywów w okresie 
sprawozdawczym o kwotę 19 474 tys. złotych; 


 
Dane przedstawione w połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu wyrażone zostały w 
tysiącach złotych. 
 
 
 
 


Robert Hörberg  
Prezes Zarządu  
TFI Allianz Polska S.A. 


Podpisano przy użyciu 
kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 


  
 


(podpis) 


  
  


Sławomir Chwierut 
Wiceprezes Zarządu  
TFI Allianz Polska S.A. 


Podpisano przy użyciu 
kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 


  
 


(podpis) 


  
  


Anna Bąkała  
Członek Zarządu  
TFI Allianz Polska S.A. 


Podpisano przy użyciu 
kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 


  
 


(podpis) 


  
  


Katarzyna Witek 
Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg rachunkowych 


Podpisano przy użyciu 
kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 


  


(podpis) 


 
 
 
Połączone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w wersji elektronicznej, podpisy złożone zostały 
w formie kwalifikowanych podpisów elektronicznych.  


 
Warszawa, dnia 21 sierpnia 2020 roku 
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WPROWADZENIE 
 
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz” lub „Allianz SFIO”) jest 
funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu Ustawy z 
dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (Dz.U. 2018 poz. 1355 z późn. zm.). Fundusz powstał na podstawie decyzji 
Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 października 2009 roku o numerze 
DFL/4033/31/36/08/09/U/VI/24-2-1/KM zezwalającej na jego utworzenie. Allianz SFIO został 
wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie 
w dniu 8 lutego 2010 roku pod numerem RFi 514.  
 
Fundusz i Subfundusze utworzone zostały na czas nieokreślony. Fundusz nie jest funduszem 
powiązanym.  
 
Na dzień bilansowy w skład Funduszu wchodzą następujące Subfundusze:  


 Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących (data utworzenia: 15.05.2013r., do dnia 
30.12.2014r. roku subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Total Return, do dnia 
20.07.2017r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Akcji Azjatyckich), 


 Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (data utworzenia: 18.01.2016r., do dnia 
26.07.2018r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Dywidendowy Akcji 
Europejskich), 


 Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia (data utworzenia: 18.01.2016r.), 


 Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia (data utworzenia: 18.01.2016r.), 


 Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia (data utworzenia: 18.01.2016r.), 


 Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich (data utworzenia: 18.01.2016r.; do dnia 
23.02.2016r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Obligacji Rynków 
Wschodzących), 


 Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select (data utworzenia: 10.06.2016r.; do dnia 
26.07.2016r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Europa Equity Growth Select), 


 Subfundusz Allianz  Artificial Intelligence (data utworzenia: 10.06.2016r; do dnia 
11.10.2017r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Flexi Asia Bond), 


 Subfundusz Allianz Global Metals and Mining (data utworzenia: 10.06.2016r.; do dnia 
20.05.2017r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz US Equity), 


 Subfundusz Allianz India Equity (data utworzenia: 10.06.2016r.; do dnia 26.07.2016r. 
subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Japan Equity), 


 Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth (data utworzenia: 10.06.2016r.; do 
dnia 30.06.2019r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz PIMCO Global Low 
Duration Real Return; do dnia 26.07.2016r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz 
Global Dividend), 


 Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond (data utworzenia: 10.06.2016r.;  
do dnia 26.07.2016r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Income and Growth), 


 Subfundusz Allianz Structured Return (data utworzenia: 10.06.2016r.; do dnia 
15.12.2017r.  subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Pieniężny Globalny; do dnia 
26.07.2016r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Convertible Bond), 


 Allianz PIMCO Income (data utworzenia: 08.07.2016r.),  


 Allianz PIMCO Global Bond (data utworzenia: 08.07.2016r.),   


 Allianz PIMCO Global High Yield Bond (data utworzenia: 08.07.2016r.),   


 Allianz Trezor (data utworzenia: 08.07.2016r.; do dnia 30.01.2019r. subfundusz 
funkcjonował pod nazwą Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit; do dnia 
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29.09.2016r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz PIMCO Investment Grade 
Corporate Bond), 


 Allianz PIMCO Emerging Local Bond (data utworzenia: 08.07.2016r.), 


 Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (data utworzenia: 08.07.2016r.). 
 


Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne 
 
Celami inwestycyjnymi Subfunduszy jest wzrost wartości aktywów Subfunduszy w wyniku 
wzrostu wartości lokat. Fundusz dołoży wszelkich starań dla realizacji celów inwestycyjnych 
Subfunduszy, ale nie gwarantuje ich osiągnięcia.  
 
Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz Akcji Rynków Wchodzących  poprzez 
inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. tytuły Uczestnictwa Allianz  Best Styles Emerging Markets Equity  wydzielonego w ramach 


funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund – co najmniej 
60% Aktywów Netto Subfunduszu,  


2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje 
zamienne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu  


3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 
Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto tego 
Subfunduszu  


4. środki na rachunkach bankowych od 0 (zera) % do 100 (stu)% przez okres maksymalnie 20 
dni w przypadku przebudowywania portfela, 


5. jednostki uczestnictwa - funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 
% do 35 (trzydziestu pięciu) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 


 
Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz Obligacji Zmiennokuponowych  
poprzez inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. tytuły uczestnictwa Allianz Global Floating Rote Notes Plus wydzielonego w ramach 


funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund – od 60 
(sześćdziesięciu) % Aktywów Netto Subfunduszu  


2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 
zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) %   
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, 


3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 
Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) %   Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu, 


4. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy 
zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły uczestnictwa 
instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) % do 35 
(trzydziestu pięciu) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 


 
Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz Defensywna Multistrategia poprzez 
inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. tytuły uczestnictwa Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 wydzielonego w ramach 


funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund – od 60 
(sześćdziesięciu) % Aktywów Netto Subfunduszu, 
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2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 
zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) %   
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, 


3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 
Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu, 


4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania 
mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) % do 35 (trzydziestu pięciu) % Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu. 


 
Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz Zbalansowana Multistrategia poprzez 
inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. tytuły uczestnictwa Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 wydzielonego w ramach 


funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund – od 60 
(sześćdziesięciu) % Aktywów Netto Subfunduszu, 


2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 
zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) %   
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, 


3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 
Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu, 


4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania 
mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) % do 35 (trzydziestu pięciu) % Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu. 


 
Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz Dynamiczna Multistrategia poprzez 
inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. tytuły uczestnictwa Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 wydzielonego w ramach 


funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund – od 60 
(sześćdziesięciu) % Aktywów Netto Subfunduszu, 


2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 
zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu, 


3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 
Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu, 


4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania 
mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) % do 35 (trzydziestu pięciu) % Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu. 


 
Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich poprzez 
inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa Allianz Europe Small Cap Equity wydzielonego w ramach funduszu 


zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund – od 60 
(sześćdziesięciu) % Aktywów Netto Subfunduszu, 
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2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 
zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu,  


3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 
Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu)  % Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu, 


4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania 
mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) % do 35 (trzydziestu pięciu) % Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu. 
 


Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu  Allianz Europe Equity Growth Select poprzez 
inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa luksemburskiego Allianz Europe Equity Growth Select wydzielonego w 


ramach luksemburskiego funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global 
Investors Fund – od 60 (sześćdziesięciu) % Aktywów Netto Subfunduszu,  


2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 
zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 35 (trzydziestu pięciu) % 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,  


3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 
Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 35 (trzydziestu pięciu) % Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu,  


4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 
% do 35 (trzydziestu pięciu) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  


 
Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz Artificial Intelligence poprzez 
inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa luksemburskiego Allianz Global Artificial Intelligence wydzielonego w 


ramach luksemburskiego funduszu zagranicznego działającego po nazwą Allianz Global 
Investors Fund – od 60 (sześćdziesięciu) % Aktywów Netto Subfunduszu, 


2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 
zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, 


3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 
Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu,  


4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 
% do 35 (trzydziestu pięciu) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 


 
Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz Global Metals and Mining poprzez 
inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa luksemburskiego Allianz Global Metals and Mining wydzielonego w 


ramach luksemburskiego funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global 
Investors Fund – od 60 (sześćdziesięciu)% Aktywów Netto Subfunduszu, 
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2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 
zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, 


3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 
Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu,  


4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 
% do 35 (trzydziestu pięciu) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 


 
Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz India Equity poprzez inwestowanie w 
następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa luksemburskiego Allianz India Equity wydzielonego w ramach 


luksemburskiego funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors 
Fund – od 60 (sześćdziesięciu) % Aktywów Netto Subfunduszu,  


2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 
zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,  


3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 
Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu,  


4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 
% do 35 (trzydziestu pięciu) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 


 
Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz Dochodowy Income and Growth 
poprzez inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. tytuły uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth 


wydzielonego w ramach funduszu działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund – 
od 60 (sześćdziesięciu )% Aktywów Netto Subfunduszu,  


2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 
zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) %  
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,  


3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 
Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40(czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu, 


4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 
% do 35 (trzydziestu pięciu) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 


 
Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz US Short Duration High Income Bond 
poprzez inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa luksemburskiego Allianz US Short Duration High Income Bond 


wydzielonego w ramach luksemburskiego funduszu zagranicznego działającego pod nazwą 
Allianz Global Investors Fund – od 60 (sześćdziesiąt )% Aktywów Netto Subfunduszu,  
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2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 
zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,  


3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 
Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu)%Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu,  


4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 
% do 35 (trzydziestu pięciu) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 


 
Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz Structured Return poprzez 
inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa luksemburskiego Allianz Structured Return wydzielonego w ramach 


luksemburskiego funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors 
Fund – od 60 (sześćdziesięciu)%Aktywów Netto Subfunduszu, 


2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, 
obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 35 (trzydziestu 
pięciu) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, 


3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 
Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 35 (trzydziestu pięciu) % Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu, 


4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 
% do 35 (trzydziestu pięciu) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 


 
Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz PIMCO Global Bond poprzez 
inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa PIMCO Global Investors Series Global Bond Fund wydzielonego w 


ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą PIMCO Funds: Global Investors 
Series plc - co najmniej 60 (sześćdziesięciu) % Aktywów Netto Subfunduszu,  


2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 
zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu,  


3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 
Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu,  


4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 
% do 35 (trzydziestu pięciu) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  


 
Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz PIMCO Global High Yield Bond poprzez 
inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa PIMCO Global Investors Series Global High Yield Bond Fund 


wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą PIMCO Funds: 
Global Investors Series plc – co najmniej 60 (sześćdziesięciu) % Aktywów Netto 
Subfunduszu,  
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2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 
zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu,  


3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 
Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu,  


4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 
% do 35 (trzydziestu pięciu) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  


 
Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz Trezor poprzez inwestowanie aktywów 
Subfunduszu, przede wszystkim, w krótkoterminowe instrumenty dłużne, emitowane lub 
gwarantowane głownie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w inne 
instrumenty dłużne zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez inne 
podmioty o najwyższe wiarygodności. Maksymalny, ważony wartością lokat, czas trwania tych 
lokat (duration) nie może być dłuższy niż 1 rok. Udział listów zastawnych, dłużnych papierów 
wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego oraz depozytów bankowych w Wartości 
Aktywow Netto Subfunduszu będzie zawierał się w przedziale od 70% do 100% Wartości 
Aktywow Netto tego Subfunduszu. 
 
Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu  Allianz PIMCO Emerging Local Bond poprzez 
inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa PIMCO Global Investors Series Emerging Local Bond Fund 


wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą PIMCO Funds: 
Global Investors Series plc - co najmniej 60 (sześćdziesięciu) % Aktywów Netto 
Subfunduszu,  


2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 
zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu,   


3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 
Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu,  


4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 
% do 35 (trzydziestu pięciu) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  


 
Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Markets Bond 
poprzez inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa PIMCO Global Investors Series Emerging Markets Bond Fund 


wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą PIMCO Funds: 
Global Investors Series plc – co najmniej 60 (sześćdziesięciu) % Aktywów Netto 
Subfunduszu,  


2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 
zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu,  


3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 
Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu,  
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4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 
% do 35 (trzydziestu pięciu) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  


 
Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz PIMCO Income poprzez inwestowanie 
w następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa PIMCO Global Investors Series Income Fund wydzielonego w ramach 


funduszu zagranicznego działającego pod nazwą PIMCO Funds: Global Investors Series plc-
co najmniej 60 (sześćdziesięciu) % Aktywów Netto Subfunduszu,  


2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 
zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu,  


3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 
Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu,  


4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 
% do 35 (trzydziestu pięciu) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  


 
Zgodnie z art. 101 ust. 5 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2018 poz. 1355 z późn. zm.) maksymalny poziom 
wynagrodzenia za zarządzanie pobierany w subfunduszach wyodrębnionych w ramach Allianz 
Global Investors i PIMCO Funds zaprezentowany został w sprawozdaniach jednostkowych. 
 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
 
Fundusz jest zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 (wpisane do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000176359), zwane 
dalej Towarzystwem. Towarzystwo jest spółką prawa polskiego, w której 100% akcji posiada 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna. 
 
Okres sprawozdawczy  


 
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku. 
Dane porównawcze obejmują okres roczny od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 
oraz w przypadku rachunku wyniku okres półroczny od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 
roku.  Dniem bilansowym jest 30 czerwca 2020 roku. 
 
Założenie kontynuowania działalności przez Fundusz i Subfundusze 
 
Połączone sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności przez Fundusz oraz Subfundusze w dającej się przewidzieć 
przyszłości. Zarząd Towarzystwa nie stwierdza na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego 
istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji 
działalności przez Fundusz oraz Subfundusze w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu 
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bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego 
ograniczenia dotychczasowej działalności. Na dzień sporządzenia połączonego sprawozdania 
finansowego Funduszu nie wystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu, określone przepisami o 
funduszach inwestycyjnych. 
 
Podmiot, który przeprowadził przegląd sprawozdania finansowego 
 
Przegląd sprawozdania finansowego Funduszu przeprowadziła KPMG Audyt Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 
Warszawa, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3546. 
 
Wskazanie kategorii jednostek uczestnictwa w poszczególnych Subfunduszach i cech je 
różnicujących 
 
Fundusz zbywa i przydziela Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, A2. 
Na dzień bilansowy w Funduszu znajdowały się jednostki uczestnictwa kategorii A oraz A1 i A2.  
Na dzień bilansowy jednostki uczestnictwa kategorii A1 znajdowały się w subfunduszu Allianz 
SFIO PIMCO Emerging Markets Bond, Allianz SFIO PIMCO Global Bond oraz w subfunduszu 
Allianz Structured Return. 
Na dzień bilansowy jednostki uczestnictwa kategorii A2 znajdowały się w subfunduszu Allianz 
SFIO PIMCO Emerging Markets Bond oraz w subfunduszu Allianz Structured Return. 
Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i A2 uprawniają do wypłaty dochodu oraz mogą różnić się 
wysokością opłaty za zarządzanie.  
  
 
Wybuch epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w marcu spowodował gwałtowne spadki cen 
większości klas aktywów, w tym również akcji. W kolejnych miesiącach sytuacja ta uległa jednak 
znaczącej poprawie, do czego przyczyniła się m.in. ekspansywna polityka monetarna banków 
centralnych na całym świecie (obniżki stóp procentowych, implementacja programów luzowania 
ilościowego) oraz szybka reakcja rządów poszczególnych państw w zakresie stymulacji fiskalnej. 
Pozwoliło to części indeksów giełdowych na całkowite odrobienie spadków odnotowanych w 
pierwszym kwartale.  
Wyniki finansowe Subfunduszy zależą od wielu czynników. Nie jest możliwe w jednoznaczny 
sposób wyodrębnić wypływu czynników związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Nie 
jest również możliwe, aby jednoznacznie wskazać jak ten wpływ będzie wyglądał w przyszłości 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Połączone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku                                   
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 


 


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.                                                               Strona 11 z 14 


TABELA GŁÓWNA  
 


Allianz Specjalistyczny Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty  
Połączone Zestawienie Lokat 
na dzień 30 czerwca 2020 r.  
(w tys. złotych) 


31.12.2019 31.12.2019 


Wartość 
według ceny 


nabycia w tys. 
złotych 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. złotych 


Procentow
y udział w 
aktywach 
ogółem 


Wartość 
według ceny 


nabycia w tys. 
złotych 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. złotych 


Procentow
y 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 14 777 14 819 1,35% 9 814 9 844 0,89% 


Dłużne papiery wartościowe 119 419 120 224 10,97% 85 329 85 631 7,75% 


Instrumenty pochodne 0 4 033 0,37% 0 8 577 0,78% 


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 


880 060 915 888 83,56% 928 963 967 128 87,48% 


Wierzytelności 0 0 0,00% 0 0 0,00% 


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


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


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


Nieruchomości 0 0 0,00% 0 0 0,00% 


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


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


Łącznie 1 014 256 1 054 964 96,25% 1 024 106 1 071 180 96,89% 
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Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty  
Połączony Bilans na dzień 30 czerwca 2020  roku (w tys. złotych) 


  30.06.2020 31.12.2019 


I.   AKTYWA 1 096 123 1 105 600 


     1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 36 694 33 715 


     2. Należności 4 465 705 


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


     4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:  120 224 84 125 


        - dłużne papiery wartościowe 120 224 84 125 


     5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:  934 740 987 055 


       - dłużne papiery wartościowe 0 1 506 


     6. Nieruchomości 0 0 


     7. Pozostałe aktywa 0 0 


II.  ZOBOWIĄZANIA 19 548 9 551 


     1. Zobowiązania własne subfunduszy 19 548 9 551 


     2. Zobowiązania proporcjonalne  subfunduszy  0 0 


III. AKTYWA  NETTO (I-II) 1 076 575 1 096 049 


IV. KAPITAŁ FUNDUSZU 1 085 486 1 041 379 


     1. Kapitał wpłacony 3 402 421 2 953 035 


     2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -2 316 935 -1 911 656 


V.  DOCHODY ZATRZYMANE -44 256 8 133 


     1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -8 342 -9 591 


     2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -35 914 17 724 


VI.  WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT W ODNIESIENIU DO CENY NABYCIA 35 345 46 537 


VII. KAPITAŁ FUNDUSZU I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI) 1 076 575 1 096 049 
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Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Połączony Rachunek Wyniku z Operacji (w tys. złotych) 
za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku  


 
01.01.2020 -
30.06.2020 


01.01.2019 -
31.12.2019 


01.01.2019 -
30.06.2019 


 I.    PRZYCHODY Z LOKAT 9 528 14 811 5 613 


       1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 6 429 12 072 3 960 


       2. Przychody odsetkowe 1 288 2 401 1 020 


       3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 


       4. Dodatnie saldo różnic kursowych 1 811 338 633 


       5. Pozostałe 0 0 0 


 II.   KOSZTY FUNDUSZU 8 043 14 654 6 773 


        1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 6 916 12 648 5 671 


         2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 


        3. Opłaty dla depozytariusza 282 557 277 


         4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 110 195 86 


        5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 


        6. Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 


        7. Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 


        8. Opłaty za usługi prawne 0 0 0 


        9. Opłaty za usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 


       10. Koszty odsetkowe 1 5 3 


       11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości  0 0 0 


       12. Ujemne saldo różnic kursowych 324 507 347 


       13. Pozostałe, w tym: 410 742 389 


- opłaty dla agenta transferowego 244 457 214 


- opłaty za przegląd i badanie sprawozdań finansowych  91 133 94 


- opłaty za licencje 57 116 59 


- opłaty bankowe 18 36 22 


 III.  KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO 59 173 125 


 IV.  KOSZTY FUNDUSZU NETTO (II-III) 7 984 14 481 6 648 


  V.  PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV) 1 544 330 -1 035 


 VI.  ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) -64 830 75 044 54 745 


       1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -53 638 14 817 8 546 


           z tytułu różnic kursowych 13 679 -375 -466 


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


-11 192 60 227 46 199 


           z tytułu różnic kursowych 34 739 -3 764 -5 581 


 VII. WYNIK Z OPERACJI (V+VI) -63 286 75 374 53 710 
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Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Połączone Zestawienie Zmian w Aktywach Netto (w tys. złotych) 
za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku  


  
01.01.2020 -
31.12.2020 


01.01.2019 -
31.12.2019 


 I.   ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO   


      1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego  1 096 049 684 524 


      2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -63 286 75 374 


          a) przychody z lokat netto 1 544 330 


          b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -53 638 14 817 


          c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -11 192 60 227 


      3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji  -63 286 75 374 


      4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)  -295 -238 


          a) z przychodów z lokat netto -295 -238 


          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: 44 107 336 389 


          a) zmiana kapitału wpłaconego subfunduszy (powiększenie z tytułu zbytych  
               jednostek uczestnictwa) 


449 386 1 050 245 


          b) zmiana kapitału wypłaconego subfunduszy (zmniejszenie z tytułu 
               odkupionych jednostek uczestnictwa) 


-405 279 -713 856 


      6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5)            -19 474 411 525 


      7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 076 575 1 096 049 


      8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym  1 068 214 933 315 


  


 
 
 
 





				2020-08-21T08:11:37+0200





				2020-08-21T09:48:08+0200





				2020-08-21T10:10:45+0200





				2020-08-21T11:40:18+0200












 


 


1 
KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 


ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, tel. +48 (22) 528 11 11, fax +48 (22) 528 10 09, Email kpmg@kpmg.pl, Internet www.kpmg.pl 


© 2020 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich 
stowarzyszonych z KPMG International Coorperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 


 


Raport niezależnego biegłego rewidenta 
z przeglądu półrocznego połączonego 
sprawozdania finansowego 
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej 


Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz 


Polska S.A. 


 


Wprowadzenie


Przeprowadziliśmy przegląd załączonego 
półrocznego połączonego sprawozdania 
finansowego Specjalistycznego Funduszu 
Inwestycyjnego Otwartego Allianz 
(„Fundusz”), które zawiera: 


— wprowadzenie do półrocznego 
połączonego sprawozdania 
finansowego; 


— połączone zestawienie lokat oraz 
połączony bilans sporządzone na dzień 
30 czerwca 2020 r.;  


oraz sporządzone za okres sześciu 
miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r.: 


— połączony rachunek wyniku z operacji; 
oraz  


— połączone zestawienie zmian 
w aktywach netto  


(„półroczne połączone sprawozdanie 
finansowe”). 


Zarząd Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. 
(„Towarzystwo”), pełniący dla Funduszu 
funkcję kierownika jednostki, jest 
odpowiedzialny za sporządzenie i rzetelną 
prezentację tego półrocznego połączonego 
sprawozdania finansowego zgodnie 
z ustawą z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości („ustawa 
o rachunkowości”) oraz wydanymi na jej 
podstawie przepisami wykonawczymi. 
Naszym zadaniem było przedstawienie 
wniosku na temat tego półrocznego 
połączonego sprawozdania finansowego 
w oparciu o przeprowadzony przegląd.
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Zakres przeglądu


Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do 
postanowień Krajowego Standardu Przeglądu 
2410 w brzmieniu Międzynarodowego 
Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd 
śródrocznych informacji finansowych 
przeprowadzany przez niezależnego biegłego 
rewidenta jednostki przyjętego przez Krajową 
Radę Biegłych Rewidentów. Przegląd 
półrocznego sprawozdania finansowego 
obejmuje wykorzystanie informacji uzyskanych 
w szczególności od osób odpowiedzialnych za 
finanse i księgowość Subfunduszy 


wydzielonych w ramach Funduszu oraz 
zastosowanie procedur analitycznych i innych 
procedur przeglądu. Zakres przeglądu istotnie 
różni się od zakresu badania zgodnie 
z Krajowymi Standardami Badania oraz 
Międzynarodowymi Standardami Badania i nie 
pozwala nam na uzyskanie pewności, że 
zidentyfikowaliśmy wszystkie istotne 
zagadnienia, które mogłyby zostać 
zidentyfikowane w trakcie badania. W związku 
z powyższym nie wyrażamy opinii z badania. 


Wniosek


Przeprowadzony przez nas przegląd nie 
wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iż 
załączone półroczne połączone sprawozdanie 
finansowe nie przedstawia rzetelnego 
i jasnego obrazu sytuacji majątkowej 
i finansowej Funduszu na dzień 30 czerwca 


2020 r. oraz jego finansowych wyników 
działalności za okres sześciu miesięcy 
zakończony tego dnia zgodnie z ustawą 
o rachunkowości oraz wydanymi na jej 
podstawie przepisami wykonawczymi.


Inne sprawy


Zwracamy uwagę, że nie przeprowadziliśmy 
badania ani przeglądu połączonego bilansu na 
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz połączonego 
rachunku zysków i strat oraz połączonego 
zestawienia zmian w kapitale własnym za 
okres sześciu miesięcy  


zakończony 30 czerwca 2019 r., ani 
związanych z nimi informacji zawartych 
w dodatkowych informacjach i objaśnieniach, i 
w związku z tym nie wyrażamy jakiegokolwiek 
zapewnienia na ich temat.


 


 


 


W imieniu firmy audytorskiej 


KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
Nr na liście firm audytorskich: 3546 


   
Podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym  


  


 


 


Marcin Dymek 


  


Kluczowy biegły rewident   
Nr w rejestrze 9899   
Komandytariusz, Pełnomocnik   
   


Warszawa, 21 sierpnia 2020 r.   
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Warszawa, 21 sierpnia 2020 r.                                                          


   


Oświadczenie Depozytariusza 
 


         Bank Pekao S.A. wypełniając obowiązki depozytariusza dla Allianz Specjalistycznego 


Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: 


- Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond,  


- Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond, 


- Subfundusz Allianz Trezor, 


- Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond,  


- Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond, 


- Subfundusz Allianz PIMCO Income,  


- Subfundusz Allianz Structured Return,  


- Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond, 


- Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth 


- Subfundusz Allianz India Equity, 


- Subfundusz Allianz Global Metals and Mining,  


- Subfundusz Allianz Artificial Intelligence,  


- Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select, 


- Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich,  


- Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia, 


- Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia, 


- Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia, 


- Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących, 


- Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych 


 


potwierdza, iż dane dotyczące stanów aktywów, w tym w szczególności aktywów zapisanych na 


rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów 


wynikających, zawarte w sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 


30 czerwca 2020 r. są zgodne ze stanem faktycznym. 
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INFORMACJE UJAWNIANE NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
I RADY (UE) 2015/2365 Z DNIA 25 LISTOPADA 2015R. W SPRAWIE PRZEJRZYSTOŚCI 
TRANSAKCJI FINANSOWYCH Z UŻYCIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I PONOWNEGO 
WYKORZYSTANIA ZMIANY ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 648/2012 (DZ.URZ. UE  L 337/1 Z 
23.12.2015) (poniższe informacje nie podlegały przeglądowi półrocznemu prowadzonemu przez biegłego 
rewidenta) 


 
Definicje i skróty 
Transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych, TFUPW - transakcje, o których 
mowa w art. 3 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 
25 listopada 2015r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. 
Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015) 
SWAP Przychodu Całkowitego - transakcje, o których mowa w art. 3 pkt 18 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie 
przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego 
wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015)  
Dokonując lokat Aktywów, Fundusz:  


 Może stosować Transakcje finansowane z Użyciem Papierów Wartościowych (TFUPW) 


 Nie będzie stosował transakcji typu swap przychodu całkowitego 
 


Dane dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 
Na dzień bilansowy i w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły Transakcje finansowane z 
Użyciem Papierów Wartościowych. 
 
Dane dotyczące koncentracji 
— 10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z 
użyciem papierów wartościowych (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów 
otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy): nie dotyczy,  
— 10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji 
finansowanych z użyciem papierów wartościowych (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz 
wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia): nie dotyczy 
 
Zbiorcze dane dotyczące transakcji odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji 
finansowanych z użyciem papierów wartościowych w pierwszym półroczu 2020 roku 


Rodzaj transakcji 
finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych  


Rodzaj i jakość 
zabezpieczeń 


Waluta 
zabezpieczeń 


Kraj siedziby 
kontrahenta 


Rozliczenie i 
rozrachunek 


Okres 
zapadalności 


transakcji 


Repo n/d n/d n/d n/d n/d 


Reverse repo n/d n/d n/d n/d n/d 


Buy-sell-back n/d n/d n/d n/d n/d 


Sell-buy-back n/d n/d n/d n/d n/d 


Udzielenie pożyczki 
papierów wartościowych 


n/d n/d n/d n/d n/d 


Zaciągnięcie pożyczki 
papierów wartościowych 


n/d n/d n/d n/d n/d 


Z obowiązkiem uzupełnienia 
zabezpieczenia kredytowego 


n/d n/d n/d n/d n/d 
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Dane dotyczące rentowności i kosztów dla każdego rodzaju transakcji finansowanych z 
użyciem papierów wartościowych  


Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych Przychody Koszty 


Repo n/d n/d 


Reverse repo n/d n/d 


Buy-sell-back n/d n/d 


Sell-buy-back n/d n/d 


Udzielenie pożyczki papierów wartościowych n/d n/d 


Zaciągnięcie pożyczki papierów wartościowych n/d n/d 


Z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego n/d n/d 


Całość dochodów generowanych z TFUPW jest przekazywana do Funduszu. 
W związku z zawieraniem TFUPW Fundusz może ponosić wyłącznie koszty przewidziane 
zapisami statutu Funduszu. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do 
odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny 
nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania z tytułu 
zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, wycenia się, 
począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu, 
a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 
 
Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego 
inwestowania w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  
Zabezpieczania otrzymane przez Fundusz przechowywane są na rachunkach bankowych i 
rachunkach papierów wartościowych Funduszu w banku pełniącym funkcję depozytariusza 
Funduszu. 
 
Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania 
w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 
Zabezpieczania udzielone przez Fundusz przechowywane są na rachunkach bankowych i 
rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez kontrahenta. 
 
Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń gotówkowych 
Środki pieniężne otrzymane przez Fundusz w ramach transakcji finansowych z użyciem papierów 
wartościowych lokowane są w taki sam sposób, jak pozostałe aktywa tego Subfunduszu. Wynik 
osiągnięty z tego tytułu wyznaczany jest poprzez oszacowanie wyniku Subfunduszu 
przypadającego na jednostkę uczestnictwa kategorii A w okresie sprawozdawczym, 
przypadającego na środki pieniężne otrzymane w ramach tych transakcji w czasie ich trwania. 
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INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 222 B USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH 
I ZARZĄDZANIU ALTERNATYWNYMI FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI (poniższe informacje nie 
podlegały przeglądowi półrocznemu prowadzonemu przez biegłego rewidenta) 
 
1. Udział procentowy aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich 


niepłynnością 
Nie dotyczy. 


2. Zmiany regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością 
Brak. 


3. Aktualny profil ryzyka oraz systemy zarządzania ryzykiem stosowane przez podmiot nim 
zarządzający 


 
3.1 Opis czynników ryzyka Funduszu 


 
Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, w tym ryzyka 
inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu. 
 
1) opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Funduszu, z 
uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w 
odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub 
sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu 
odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych: 


a) Ryzyko rynkowe; 
Inwestowanie w papiery wartościowe wiąże się z koniecznością poniesienia ryzyka 
rynkowego wynikającego z faktu, że ceny papierów wartościowych podlegają ogólnym 
tendencjom rynkowym panującym w kraju i na świecie. 
b) Ryzyko kredytowe; 
Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów 
zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub 
czasową niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w 
następstwie pogorszenia się kondycji finansowej emitenta spowodowanego zarówno 
czynnikami wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry 
ekonomiczne, otoczenie prawne itp.). Pogorszenie się kondycji finansowej emitenta 
znajduje swoje odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych 
wyemitowanych przez ten podmiot, a także może prowadzić do spadku cen akcji tego 
podmiotu. 
W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu 
kredytowego emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych 
papierów wartościowych będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej 
premii za ryzyko. 
c) Ryzyko niewypłacalności gwaranta; 
Ryzyko to związane jest z tym, że w przypadku niewypłacalności emitenta wystąpi 
jednocześnie niewypłacalność gwaranta. Możliwa jest wówczas utrata znacznych Aktywów 
Subfunduszu. 
d)  Ryzyko rozliczenia; 
Ryzyko wynikające z możliwości nieterminowego rozliczenia lub braku rozliczenia transakcji 
dotyczących składników portfela inwestycyjnego Funduszu. Nieterminowe rozliczenie lub 
brak rozliczenia transakcji może w przypadku negatywnego zachowania się cen papierów 
wartościowych wpływać na spadki wartości Jednostki Uczestnictwa. Dodatkowo 
nieterminowe rozliczenia lub brak rozliczeń transakcji może powodować konieczność 
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poniesienia przez Subfundusz kosztów kar umownych wynikających z zawartych przez 
Fundusz umów. 
e)  Ryzyko płynności; 
Ryzyko to wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie 
transakcji instrumentami finansowymi bez istotnego wpływu na ich cenę.  
f)  Ryzyko walutowe; 
W przypadku dokonywania przez Fundusz inwestycji na rynkach zagranicznych, inwestycji 
w papiery wartościowe lub tytuły uczestnictwa denominowane w walutach obcych, a także 
inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w papiery wartościowe 
denominowane w walutach obcych, dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów 
walutowych. Wahania kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na 
wahania wartości Jednostki Uczestnictwa. 
Dodatkowo poziom kursów walutowych, jako jeden z głównych parametrów 
makroekonomicznych, może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych 
papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów 
walutowych. Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na rynku będą wpływały na 
zmiany wartości Jednostki Uczestnictwa. 
g)  Ryzyko związane z inwestycjami w inne fundusze 
Z uwagi na możliwość dokonywania na rachunek Subfunduszy lokat w jednostki 
uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne 
lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, z inwestycjami tymi 
wiążą się określone kategorie ryzyka charakterystyczne dla danego funduszu lub instytucji 
wspólnego inwestowania. Z inwestycjami w opisane instrumenty związany jest szereg 
ryzyk, w szczególności ryzyko polityczne, gospodarcze, podatkowe specyficzne dla danego 
kraju lub rejonu geograficznego, będące miejscem lokowania środków przez poszczególne 
fundusze Towarzystwo oraz Fundusz nie mają wpływu na sposób zarządzania oraz nie mają 
dostępu do aktualnego składu portfela inwestycyjnego w tym do informacji na temat 
aktualnego poziomu ryzyka inwestycyjnego tych podmiotów. Może więc zdarzyć się, że 
decyzje inwestycyjne funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania będą oddziaływać na 
Fundusz bezpośrednio, co w rezultacie może powodować wahania (w tym spadki) wartości 
Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy. 
Odkupywanie tytułów uczestnictwa czy certyfikatów przez fundusze lub instytucje 
wspólnego inwestowania, w które zainwestował Fundusz może podlegać ograniczeniom. W 
przypadku, gdy odkupywanie tytułów uczestnictwa zostaje zawieszone lub jest opóźnione, 
Fundusz będzie zmuszony do pozostawienia zainwestowanych środków w danym funduszy 
lub instytucji wspólnego inwestowania przez okres dłuższy niż zamierzony, a 
zainwestowane przez niego środki nadal będą podlegać ryzykom właściwym dla tego 
funduszu lub instytucji wspólnego inwestowania. Jeśli fundusz lub instytucja wspólnego 
inwestowania zostaną zlikwidowane lub jeśli podmiot zarządzający będzie miał prawo do 
ogłoszenia obligatoryjnego odkupu tytułów uczestnictwa i skorzysta z takiego prawa, 
Subfundusz nie będzie miał możliwości dalszego utrzymywania swoich środków 
zainwestowanych w funduszu lub instytucji wspólnego inwestowania. To samo dotyczy 
sytuacji, gdy fundusz lub instytucja wspólnego inwestowania połączy się z innym 
funduszem. W takim przypadku Fundusz automatycznie stanie się posiadaczem jednostek 
w innym funduszu. Powyższe względy mogą przesądzić o poniesieniu straty przez 
inwestora. 
h)  Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów; 
Zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru aktywów Subfunduszy zobowiązany jest 
niezależny od Towarzystwa Depozytariusz. Może wystąpić sytuacja, będąca wynikiem błędu 
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leżącego po stronie Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem 
aktywów, na które Towarzystwo nie ma wpływu, a mająca negatywny wpływ na wartość 
Aktywów Funduszu. 
i)  Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków; 
Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka instrumentów 
finansowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku 
niekorzystnych zmian cen posiadanych instrumentów finansowych lub zmian na rynku 
danego sektora. 


 
2) Opis ryzyka związanego z uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególności: 


a) Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, 
z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z 
inwestycją;  


Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu, a także określonej stopy 
zwrotu z dokonanej przez Uczestnika Funduszu inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. 
Inwestycje na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może powodować wahania 
wartości Jednostek Uczestnictwa. Stopa zwrotu Subfunduszu jest związana także z 
właściwym zarządzaniem i podejmowanymi przez Towarzystwo decyzjami inwestycyjnymi. 
Uczestnicy Funduszu powinni wziąć pod uwagę bezpośredni wpływ decyzji inwestycyjnych 
na rentowność ich inwestycji. 
b) Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik 


Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ; 
Towarzystwo, jako organ Funduszu, jest uprawnione do podejmowania w imieniu Funduszu 
działań określonych w Statucie, przy czym Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na fakt 
podjęcia bądź niepodjęcia tych działań. Ponadto mogą wystąpić inne okoliczności, na które 
Uczestnik Funduszu nie będzie miał wpływu, a które w znaczący sposób mogą wpływać na 
opłacalność dokonanej inwestycji, w szczególności takie jak:  


 Otwarcie likwidacji Funduszu lub Subfunduszu 
 Fundusz ulega rozwiązaniu, a Subfundusze ulegają likwidacji po wystąpieniu 


przesłanek określonych w Statucie. Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na 
wystąpienie przesłanek rozwiązania Funduszu ani likwidacji Subfunduszy.  


 Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych 
 Inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, może, bez zgody Uczestników Funduszu, 


na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem przejąć zarządzanie Funduszem. Z 
chwilą wejścia w życie zmian w Statucie dotyczących oznaczenia towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych zarządzającego Funduszem, Towarzystwo przejmujące 
zarządzanie Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa będącego 
dotychczas organem Funduszu,  


 Zmiana Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz 
 Depozytariusz i inne podmioty obsługujące Fundusz, wykonują swoje czynności na 


podstawie umów zawartych z Funduszem. Zmiana tych umów, a także zmiana 
podmiotów z którymi umowy są zawarte, nie wymaga zgody Uczestników Funduszu. 


 Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym 
 Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie 


Subfunduszu z innym subfunduszem może mieć wpływ na wartość Jednostek 
Uczestnictwa. Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym 
połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem nie wymaga zgody Uczestników 
Funduszu.  


 Przekształcenie Funduszu w fundusz inwestycyjny otwarty 
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 Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym w rozumieniu 
Ustawy. Istnieje ryzyko, że Fundusz zostanie przekształcony w fundusz inwestycyjny 
otwarty. Przekształcenia Funduszu dokonuje Towarzystwo przez zmianę statutu 
Funduszu, na co Uczestnik Funduszu nie ma wpływu.  


 Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu 
 Zmiany w zakresie polityki inwestycyjnej Subfunduszu mogą skutkować zmianą 


profilu ryzyka Subfunduszu. Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu nie wymaga 
zgody Uczestników.  


c) Ryzyko inflacji; 
Z punktu widzenia Uczestnika Funduszu należy podkreślić, że poziom inflacji ma zasadniczy 
wpływ na wielkość realnej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Może się 
zdarzyć, że z uwagi na wysoki poziom inflacji realna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki 
Uczestnictwa okaże się ujemna, pomimo tego, że nominalna stopa zwrotu z inwestycji w te 
Jednostki Uczestnictwa będzie dodatnia. W związku z tym Uczestnik Funduszu narażony jest 
na ryzyko utraty realnej wartości inwestycji. 
d) Ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności 
w zakresie prawa podatkowego; 
Jednym z najważniejszych czynników prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie 
prawne. Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (m.in. w systemie podatkowym, w 
systemie obrotu gospodarczego, w systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą 
negatywnie wpływać na atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych a tym 
samym na ich ceny.  
Dodatkowo należy podkreślić, że zmiany w systemie prawnym, w tym w systemie obrotu 
gospodarczego oraz w systemie podatkowym mogą niekorzystnie wpływać na inwestycje 
Uczestników Funduszu. W takim wypadku Uczestnik Funduszu narażony jest na możliwość 
ponoszenia dodatkowych obciążeń, które w sposób znaczący mogą negatywnie wpływać na 
realizowane przez Uczestnika Funduszu stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. 


 
3.2 Opis sposobu zarządzania ryzykiem 
 
W Towarzystwie, zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi, wdrożono system zarządzania ryzykiem, podlegający corocznej 
ocenie przez biegłego rewidenta. Ustanowiony został Wydział Zarządzania Ryzykiem oraz 
powołany Dyrektor Zarządzania Ryzykiem podległy bezpośrednio Wiceprezesowi Zarządu 
odpowiedzialnemu za pion finansowy. Usytuowanie  komórki dedykowanej do zarządzania 
ryzykiem wyklucza jakąkolwiek podległość z departamentami zarządzającymi aktywami. W 
Towarzystwie funkcjonuje Komitet Ryzyka. 
Wdrożone zostały następujące regulacje wewnętrzne związane z zarządzaniem ryzykiem: 
1. Polityka zarządzania ryzykiem w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., 
2. Procedura pomiaru ryzyka i zarządzania nim, w tym ograniczenia ryzyka, na które są lub 


mogą być narażone fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI Allianz Polska S.A., a także 
przestrzegania limitów całkowitej ekspozycji Funduszu w przypadku funduszu 
inwestycyjnego otwartego oraz ekspozycji AFI, dźwigni finansowej Funduszu w przypadku 
alternatywnego funduszu inwestycyjnego i limitów ryzyka kontrahenta. Załącznik nr 1 do 
Polityki zarządzania ryzykiem w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., 


3. Procedury zarządzania ryzykiem płynności Funduszy zarządzanych przez TFI Allianz Polska 
S.A. Załącznik nr 2 do Polityki zarządzania ryzykiem w Towarzystwie Funduszy 
Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., 


4. Procedura wyboru metody pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu w przypadku funduszu 
inwestycyjnego otwartego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
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Allianz Polska S.A. Załącznik nr 3 do Polityki zarządzania ryzykiem w Towarzystwie Funduszy 
Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., 


5. Regulamin Komitetu Ryzyka w TFI Allianz Polska S.A., 
6. Instrukcja w sprawie przeprowadzania badania ”Analizy Kluczowych Ryzyk” w TFI Allianz 


Polska S.A. (TRA), 
7. Instrukcja w sprawie identyfikacji oraz raportowania zdarzeń ryzyka operacyjnego w TFI 


Allianz Polska S.A. 
Jednym z elementów procesu zarządzania ryzykiem w Towarzystwie jest system limitów 
inwestycyjnych.  W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego we wszystkich zarządzanych przez 
Towarzystwo funduszach inwestycyjnych obowiązują limity „ustawowe”, wynikające z ustawy o 
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Statuty 
funduszy definiują dodatkowe ograniczenia inwestycyjne określone w zasadach polityki 
inwestycyjnej oraz szczegółowych zasadach dywersyfikacji lokat, w tym w kryteriach doboru 
lokat i innych ograniczeniach inwestycyjnych. Ponadto wprowadzono, zgodnie z Polityką 
zarządzania ryzykiem, zestaw limitów wewnętrznych. Proces kontroli limitów inwestycyjnych 
odbywa się w trybie on-line oraz w off-line. Tryb on-line polega na sprawdzeniu poziomu 
wykorzystania limitów w momencie wprowadzania zlecenia inwestycyjnego do systemu. Tryb 
off-line polega na kontroli limitów na koniec dnia księgowego, po zaksięgowaniu raportów 
agenta transferowego. Naliczenie limitów przeprowadzane jest przez Wydział Zarządzania 
Ryzykiem, a następnie wyniki konfrontowane są z analogiczną analizą wykonaną przez 
Depozytariusza. W trakcie monitorowania limitów sprawdzana jest zgodność działalności 
inwestycyjnej z wszystkimi ograniczeniami przypisanymi do danego funduszu (ustawowe, 
statutowe, wewnętrzne). 
Przeglądy sytemu zarządzania ryzykiem, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi, wykonywane są 
w okresach półrocznych. Raporty z przeglądów, wraz z wnioskami i opisem zmian, prezentowane 
są podczas posiedzeń Komitetu Ryzyka po zakończeniu roku oraz po zakończeniu półrocza. 


 
4. Zmiany maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany w ich 


imieniu, oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej 
na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI. 
W I półroczu 2020 nie było zmian maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI ani nie 
były zawierane porozumienia dotyczące dźwigni finansowej. 
 


5. Łączna wysokość zastosowanej dźwigni finansowej AFI na dzień 30 czerwca 2020 roku 


Ekspozycja AFI  -metoda zaangażowania 
Wartość aktualna w 


złotych 
Wartość maksymalna 


w złotych 
Udział 


aktualny 
Udział 


maksymalny 


Allianz SFIO Subfundusz Akcji Rynków 
Wschodzących  


2 201 722,54 2 217 537,24 96,03% 
200,00% 


Allianz SFIO Defensywna Multistrategia  7 168 211,57 7 504 552,87 100,36% 200,00% 


Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia  4 232 611,53 4 311 564,39 97,86% 200,00% 


Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia  6 029 150,56 6 016 165,67 98,79% 200,00% 


Allianz SFIO Małych Spółek Europejskich  4 688 523,34 4 442 820,61 104,31% 200,00% 


Allianz SFIO Obligacji Zmiennokuponowych  5 326 262,86 5 295 209,66 99,66% 200,00% 


Allianz SFIO Europe Equity Growth Select  7 224 305,33 7 634 619,37 98,23% 200,00% 


Allianz SFIO Artificial Intelligence  17 179 215,34 18 136 544,98 100,41% 200,00% 


Allianz SFIO Global Metals and Mining  16 313 977,26 16 017 938,07 103,80% 200,00% 


Allianz SFIO India Equity  1 596 287,55 1 591 314,40 96,99% 200,00% 


Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth  13 314 392,85 13 313 590,08 101,05% 200,00% 
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Allianz SFIO US Short Duration High Income 
Bond  


6 925 691,32 8 182 374,86 99,43% 
200,00% 


Allianz SFIO Structured Return  52 026 626,75 51 757 852,39 100,29% 200,00% 


Allianz SFIO PIMCO Global Bond  56 797 754,52 55 674 552,57 101,86% 200,00% 


Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond  12 694 523,67 12 507 643,20 100,56% 200,00% 


Allianz SFIO Trezor  138 084 802,47 138 204 898,67 100,36% 200,00% 


Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond  90 781 083,32 89 817 022,04 100,61% 200,00% 


Allianz SFIO PIMCO Income  396 781 020,38 389 514 315,92 101,89% 200,00% 


Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond  229 539 978,36 226 668 505,96 101,41% 200,00% 
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Dokument sporządzony został w wersji elektronicznej, podpisy złożone zostały w formie kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych.  


Warszawa, dnia 21 sierpnia 2020 roku 
 





				2020-08-21T08:12:07+0200





				2020-08-21T09:48:18+0200





				2020-08-21T10:10:52+0200





				2020-08-21T11:40:24+0200









