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Wartość Całkowitej Ekspozycji wyznaczonej metodą zaangażowania 
 


*Dane na dzień ostatniej wyceny oficjalnej 30.12.2020r. 
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Całkowita Ekspozycja* 


Wartość 


aktualna w 


złotych 


Wartość   


średnia       


w roku 2020   


w złotych 


Wartość 


minimalna   


w roku 2020   


w złotych 


Wartość 


maksymalna    


w roku 2020     


w złotych 


Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu 
0,00 112 078,15 0,00 7 626 018,00 


Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus 
0,00 65 306,86 0,00 3 876 268,00 


Allianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji 
0,00 3 892,46 0,00 980 900,00 


Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny 
45 239 236,00 40 953 698,69 0,00 99 918 086,60 


Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych 
0,00 15 166 138,10 0,00 51 969 717,10 


Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek 
0,00 0,00 0,00 0,00 


Allianz FIO Subfundusz Selektywny 
0,00 0,00 0,00 0,00 


Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych 
0,00 0,00 0,00 0,00 


Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych 
0,00 0,00 0,00 0,00 


Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota 
0,00 0,00 0,00 0,00 


Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
 
 
Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska 
Spółka Akcyjna przedstawia połączone sprawozdanie finansowe Allianz Funduszu 
Inwestycyjnego Otwartego, na które składa się: 


1. wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego; 
2. połączone zestawienie lokat wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w wartościach 


zagregowanych w poszczególnych pozycjach w tabeli głównej o wartości  
1 850 299 tys. złotych; 


3. połączony bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje aktywa 
netto i kapitały na sumę 1 835 791 tys. złotych; 


4. połączony rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 
2020 roku wykazujący zysk z operacji w kwocie 232 556 tys. złotych; 


5. połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 
grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu aktywów netto w okresie 
sprawozdawczym o kwotę 433 138 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  15 marca 2021 roku 
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WPROWADZENIE  
 
Informacje ogólne 
 
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz” lub „Allianz FIO”) 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 7 lutego 2007 roku o numerze DFL/VI/4032-27/7-1/U/06/07/AZ zezwalającej 
na jego utworzenie.  
Allianz FIO został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd 
Okręgowy w Warszawie w dniu 3 lipca 2007 roku pod numerem RFi 304.  
 
Na dzień bilansowy w skład Funduszu wchodzą następujące Subfundusze:  


 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (data utworzenia: 08.02.2008r.), 


 Allianz Selektywny (data utworzenia: 08.02.2008r.), 


 Allianz Aktywnej Alokacji (data utworzenia: 03.07.2007r.), 


 Allianz Stabilnego Wzrostu (data utworzenia: 03.07.2007r.),  


 Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (data utworzenia: 03.07.2007r.),  


 Allianz Obligacji Plus (data utworzenia: 03.07.2007r.),  


 Allianz Konserwatywny (data utworzenia: 03.07.2007r.; do dnia 18.07.2018r. 
funkcjonował pod nazwą Allianz Pieniężny; do dnia 14.01.2019r. funkcjonował pod nazwą 
Allianz Lokacyjny), 


 Allianz Akcji Globalnych (data utworzenia: 08.01.2014r.), 


 Allianz Obligacji Globalnych (data utworzenia: 08.01.2014r.), 


 Allianz Akcji Rynku Złota (data utworzenia: 08.01.2014r.; do dnia 30.08.2015r. 
funkcjonował pod nazwą Allianz Energetyczny; do dnia 23.10.2020r. funkcjonował pod 
nazwą Allianz Surowców i Energii), 


 Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (data utworzenia: 14.10.2015r.). 
Fundusz i wchodzące w jego skład Subfundusze utworzone zostały na czas nieokreślony. Fundusz 
nie jest funduszem powiązanym. Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa Subfunduszy 
zróżnicowane pod względem kategorii. Poszczególne kategorie jednostek różnią się między sobą 
wysokością pobieranego wynagrodzenia Towarzystwa.  
 
Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne 
 
Celem inwestycyjnym Subfunduszy Allianz Małych i Średnich Spółek, Allianz Selektywny, Allianz 
Aktywnej Alokacji, Allianz Stabilnego Wzrostu, Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, Allianz 
Obligacji Plus, Allianz Akcji Globalnych, Allianz Obligacji Globalnych, Allianz Akcji Rynku Złota oraz 
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu  jest wzrost wartości aktywów danego Subfunduszu 
w wyniku wzrostu wartości jego lokat, natomiast Subfunduszu Allianz Konserwatywny celem 
inwestycyjnym jest osiąganie przychodów z lokat netto tego Subfunduszu. 
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Akcji Małych i 
Średnich Spółek poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w akcje i obligacje zamienne 
małych i średnich spółek oraz inne instrumenty oparte o akcje tych spółek takie jak prawa do akcji, 
prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i Instrumenty Pochodne, z 
zastrzeżeniem, że ich udział w Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 
będzie się zawierał w przedziale od 70% do 100%. W pozostałym zakresie Aktywa Allianz Akcji 
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Małych i Średnich Spółek inwestowane są w instrumenty dłużne; w tym emitowane, poręczone 
lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 
Allianz Selektywny - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Selektywny poprzez inwestowanie 
Aktywów tego Subfunduszu w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje 
takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i Instrumenty 
Pochodne, z zastrzeżeniem, że ich udział w Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny będzie się 
zawierał w przedziale od 70% do 100%. W pozostałym zakresie Aktywa Allianz Selektywny 
inwestowane są w instrumenty dłużne; w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez 
Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.  
Allianz Aktywnej Alokacji - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Aktywnej Alokacji poprzez 
inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty 
oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, 
obligacje zamienne i Instrumenty Pochodne, z zastrzeżeniem, że ich udział w Wartości Aktywów 
Netto Allianz Aktywnej Alokacji będzie się zawierał w przedziale od 0% do 80%. W pozostałym 
zakresie Aktywa Allianz Aktywnej Alokacji inwestowane są w instrumenty dłużne; w tym 
emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.  
Allianz Stabilnego Wzrostu  - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Stabilnego Wzrostu 
poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w akcje, obligacje zamienne oraz inne 
instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity 
depozytowe, obligacje zamienne i Instrumenty Pochodne, z zastrzeżeniem, że ich udział w 
Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu będzie się zawierał w przedziale od 0% do 
40%. W pozostałym zakresie Aktywa Allianz Stabilnego Wzrostu inwestowane są w instrumenty 
dłużne; w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 
Polski.  
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Polskich 
Obligacji Skarbowych poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w dłużne papiery 
wartościowe, w tym w szczególności w obligacje i bony skarbowe oraz Instrumenty Rynku 
Pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. 
Allianz Obligacji Plus - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Obligacji Plus poprzez 
inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w instrumenty dłużne emitowane przez 
przedsiębiorstwa oraz emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 
Polski, rządy państwa członkowskich oraz innych państw należących do OECD, a także przez inne 
podmioty o wysokiej wiarygodności. Fundusz lokuje Aktywa Allianz Obligacji Plus w dłużne papiery 
wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie; głównie o terminie wykupu 
(zapadalności) dłuższym niż rok. 
Allianz Konserwatywny - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Konserwatywny poprzez 
inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, rządy państwa członkowskich oraz innych państw 
należących do OECD, listy zastawne, instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz 
przez inne podmioty o wysokiej wiarygodności, depozyty bankowe, a także w inne instrumenty 
finansowe, o których mowa w § 62 ust 2 pkt 2) i 3) Statutu Funduszu. 
Allianz Akcji Globalnych - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Akcji Globalnych poprzez 
inwestowanie aktywów tego Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji 
wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, które inwestują co najmniej połowę 
swoich aktywów w akcje dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż 
Rzeczypospolita Polska a także w obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje 
dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczypospolita Polska. 
Ponadto przedmiotem inwestycji Subfunduszu będą papiery wartościowe w szczególności akcje, 
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obligacje zamienne, oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, 
warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. 
Allianz Obligacji Globalnych - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Obligacji Globalnych 
poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułu uczestnictwa 
instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, które inwestują co najmniej 
połowę swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku 
zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczypospolita Polska a także poprzez inwestowanie 
Aktywów tego Subfunduszu w papiery wartościowe, w tym w szczególności w obligacje i bony 
skarbowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa.  
Allianz Akcji Rynku Złota - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Akcji Rynku Złota w ramach 
aktywnego zarządzania poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu głównie w następujące 
rodzaje lokat:  
a) akcje spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobycia, przetwarzania 


lub handlu metalami szlachetnymi (złoto a także srebro, pallad, platyna), bądź prowadzących 
powyżej wymienione rodzaje działalności względem złóż surowców, w których metale 
szlachetne stanowią istotną część;  


b) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy 
zagranicznych, tytułu uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za 
granicą, certyfikaty inwestycyjne oraz papiery wartościowe emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania typu zamkniętego, które spełniają jeden z poniższych warunków:  


 podstawową kategorią lokat są akcje spółek opisane w punkcie a) powyżej lub  


 naśladują indeksy oparte o akcje spółek opisanych w punkcie a) powyżej.  
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu - Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Globalny 
Stabilnego Dochodu poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w jednostki uczestnictwa 
funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytuły uczestnictwa 
instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne oraz 
papiery wartościowe emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego 
które spełniają jeden z poniższych warunków:  
a) koncentrują się na inwestowaniu swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe dopuszczone 


do obrotu na rynku zorganizowanym i/lub akcje dopuszczone do obrotu na rynku 
zorganizowanym;  


b) realizują politykę absolutnej stopy zwrotu;  
c) naśladują indeksy rynków zorganizowanych. 
 
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. 
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Okres sprawozdawczy  
 
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Dane 
porównawcze obejmują okres roczny od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Dniem 
bilansowym jest 31 grudnia 2020 roku. 
 
Założenie kontynuowania działalności Funduszu i Subfunduszy 
 
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 połączonego 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 
bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia 
dotychczasowej działalności.  
 
Podmiot, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego 
 
Badanie 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 
 
Na dzień bilansowy w Funduszu znajdowały się jednostki uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, I, T 
oraz A1 i A2.  
Jednostki uczestnictwa kategorii A1 na dzień bilansowy znajdowały się w subfunduszach:  Allianz 
Obligacji Globalnych, Allianz Obligacji Plus i Allianz Konserwatywny. 
Jednostki uczestnictwa kategorii A2 na dzień bilansowy znajdowały się tylko w subfunduszu Allianz 
Obligacji Plus. 
Poszczególne kategorie jednostek w subfunduszach różnią się między sobą wysokością 
maksymalnego pobieranego wynagrodzenia Towarzystwa.  


1) Za zarządzanie aktywami Subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek: 
a) 3,0 (trzy) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w skali roku– 


dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,  
b) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w skali roku 


– dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B, 
c) 1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich 


Spółek w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C, 
d) 0,95 (dziewięćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i 


Średnich Spółek w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E, 
e) 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich 


Spółek w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I, T. 
2) Za zarządzanie aktywami Subfunduszu Allianz Selektywny: 


a) 3,0 (trzy)  %Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku – dla Jednostek 
Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,  


b) 2,0 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku – dla Jednostek 
Uczestnictwa kategorii B, 
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c) 1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku –
dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C, 


d) 0,95 (dziewięćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w 
skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E, 


e) 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali 
roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I, T. 


Za zarządzanie aktywami Subfunduszu Allianz Aktywnej Alokacji: 
a) 3,0 (trzy) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali roku – dla 


Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,  
b) 1,9 (jeden i dziewięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji 


w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B, 
c) 1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali 


roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C, 
d) 0,9 (dziewięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali 


roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E 
e) 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w 


skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I, T. 
3) Za zarządzanie aktywami Subfunduszu Allianz Stabilnego Wzrostu: 


a) 3,0 (trzy) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w skali roku – dla 
Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,  


b) 1,8 (jeden i osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w 
skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B, 


c) 1,1 (jeden i jedna dziesiąta) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w 
skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C, 


d) 0,8 (osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w skali 
roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E, 


e) 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Stabilnego 
Wzrostu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I, T. 


4) Za zarządzanie aktywami Subfunduszu Allianz Polskich Obligacji Skarbowych: 
a) 2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w skali roku –


dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,  
b) 1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji 


Skarbowych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B, 
c) 0,8 (osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji 


Skarbowych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C, 
d) 0,65 (sześćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji 


Skarbowych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E, 
e) 1,8 (jeden i osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji 


Skarbowych w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I. 
5) Za zarządzanie aktywami Subfunduszu Allianz Obligacji Plus: 


a) 2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – dla Jednostek 
Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2, 


b) 1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali 
roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B, 


c) 0,8 (osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – 
dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C, 


d) 0,65 (sześćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w 
skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E, 


e) 1,6 (jeden i sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w 
skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I. 
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6) Za zarządzanie aktywami Subfunduszu Allianz Konserwatywny: 
a) 1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Konserwatywny w skali 


roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2, 
b) 0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Konserwatywny w skali roku 


– dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B, 
c) 0,45 (czterdzieści pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Konserwatywny w 


skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C, 
d) 0,3 (trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz  Konserwatywny w skali roku – 


dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E, 
e) 0,96 (dziewięćdziesiąt sześć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz 


Konserwatywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I. 
7) Za zarządzanie aktywami Subfunduszu Allianz Akcji Globalnych: 


a) 3,0 (trzy) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych w skali roku – dla 
Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,  


b) 2,2 (dwa i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych w skali 
roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B, 


c) 1,8 (jeden i osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych w 
skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C, 


d) 1,6 (jeden i sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych w 
skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E, 


e) 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych w 
skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I. 


8) Za zarządzanie aktywami Subfunduszu Allianz Obligacji Globalnych: 
a) 1,5 (półtora) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku – dla 


Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2, 
b) 1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w 


skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B, 
c) 1 (jeden) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku – dla 


Jednostek Uczestnictwa kategorii C, 
d) 0,9 (dziewięćdziesiąt setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych 


w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E. 
9) Za zarządzanie aktywami Subfunduszu Allianz Akcji Rynku Złota: 


a) 3,0 (trzy) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Rynku Złota w skali roku – dla 
Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,  


b) 2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Rynku Złota w skali roku – dla Jednostek 
Uczestnictwa kategorii B, 


c) 1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Rynku Złota w skali 
roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C, 


d) 0,95 (dziewięćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Rynku Złota 
w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E, 


e) 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Rynku Złota w 
skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I. 


10) Za zarządzanie aktywami Subfunduszu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu: 
a) 3,0 (trzy) %  Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w skali roku 


– dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 oraz A2,  
b) 1,75 (jeden i siedemdziesiąt pięć setnych)% Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny 


Stabilnego Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B, 
c) 1,15 (jeden i piętnaście setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego 


Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C, 
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d) 0,90 (dziewięćdziesiąt setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego 
Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E, 


e) 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego 
Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I. 


 
Wybuch epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w marcu 2020 roku 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 31 grudnia 2020 roku                  
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty 


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.                                                    Strona 9 z 12 


TABELA GŁÓWNA  


 


Allianz Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty 
Połączone Składniki Lokat  
na dzień  
31 grudnia 2020r. 
(w tys. złotych) 


31.12.2020 31.12.2019 


Wartość 
według ceny 


nabycia w tys. 
złotych 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. złotych 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Wartość 
według ceny 


nabycia w tys. 
złotych 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. złotych 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Akcje 595 228 794 256 41,40% 615 644 624 097 44,23% 


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


Prawa do akcji 15 225 16 830 0,88% 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 46 504 46 820 2,44% 52 515 52 717 3,74% 


Dłużne papiery wartościowe 768 869 774 400 40,37% 530 923 531 284 37,65% 


Instrumenty pochodne 0 17 0,00% 0 1 286 0,09% 


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 36 123 42 356 2,21% 39 708 45 617 3,23% 


Tytuły uczestnictwa 
emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania 
mające siedzibę za granicą 


158 986 175 620 9,15% 122 521 123 784 8,77% 


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 1 620 935 1 850 299 96,45% 1 361 311 1 378 785 97,71% 
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Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Połączony Bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku (w tys. złotych) 


  31.12.2020 31.12.2019 


I.   AKTYWA 1 918 439 1 411 062 


     1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 36 812 30 118 


     2. Należności 31 328 2 159 


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


     4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 1 588 732 1 062 237 


       - dłużne papiery wartościowe 730 826 435 087 


     5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 261 567 316 548 


       - dłużne papiery wartościowe 43 574 96 197 


     6. Nieruchomości 0 0 


     7. Pozostałe aktywa 0 0 


II.  ZOBOWIĄZANIA 82 648 8 409 


     1. Zobowiązania własne subfunduszy 82 648 8 409 


     2. Zobowiązania proporcjonalne subfunduszy 0 0 


III. AKTYWA  NETTO (I-II) 1 835 791 1 402 653 


 IV. KAPITAŁ FUNDUSZU 1 535 705 1 335 034 


     1. Kapitał wpłacony 30 225 169 29 667 831 


     2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -28 689 464 -28 332 797 


V.  DOCHODY ZATRZYMANE 83 247 55 752 


     1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 77 351 75 829 


     2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 5 896 -20 077 


VI.  WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT W ODNIESIENIU DO CENY NABYCIA 216 839 11 867 


VII. KAPITAŁ FUNDUSZU I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI) 1 835 791 1 402 653 
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Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Połączony Rachunek Wyniku Z Operacji (w tys. złotych)  
za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku  


 
01.01.2020 -
31.12.2020 


01.01.2019 -
31.12.2019 


I.    PRZYCHODY Z LOKAT 30 821 42 316 


       1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 14 019 23 574 


       2. Przychody odsetkowe 15 831 18 367 


       3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 


       4. Dodatnie saldo różnic kursowych 971 375 


       5. Pozostałe 0 0 


II.   KOSZTY FUNDUSZU 29 238 39 515 


        1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 26 966 37 479 


         2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 


        3. Opłaty dla depozytariusza 505 488 


         4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 358 353 


        5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 


        6. Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości 0 0 


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


        8. Opłaty za usługi prawne 0 0 


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


       10. Koszty odsetkowe 337 99 


       11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 


       12. Ujemne saldo różnic kursowych 126 121 


       13. Pozostałe 946 975 


III.  KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO 28 34 


IV.  KOSZTY FUNDUSZU NETTO (II-III) 29 210 39 481 


V.  PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV) 1 611 2 835 


VI.  ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) 230 945 30 585 


       1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 25 973 -14 588 


           z tytułu różnic kursowych 5 339 2 693 


         2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 204 972 45 173 


           z tytułu różnic kursowych 6 289 -1 246 


VII. WYNIK Z OPERACJI (V+VI) 232 556 33 420 
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Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Połączone Zestawienie Zmian W Aktywach Netto (w tys. złotych) 
za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 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 1 402 653 1 535 926 


      2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 232 556 33 420 


          a) przychody z lokat netto 1 611 2 835 


          b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 25 973 -14 588 


          c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 204 972 45 173 


      3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 232 556 33 420 


      4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) -89 -2 441 


          a) z przychodów z lokat netto -89 -844 


          b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 -1 597 


          c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 


      5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 200 671 -164 252 


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


557 338 199 316 


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


-356 667 -363 568 


  6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5) 433 138 -133 273 


       7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 835 791 1 402 653 


       8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 437 403 1 462 168 
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Oświadczenie Depozytariusza 
 


         Bank Pekao S.A. wypełniając obowiązki depozytariusza dla Allianz  Funduszu Inwestycyjnego 


Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: 


 


- Allianz Akcji Małych i Średnich  Spółek 


- Allianz Aktywnej Alokacji 


- Allianz Polskich Obligacji Skarbowych 


- Allianz Obligacji Plus 


- Allianz Konserwatywny 


- Allianz Stabilnego Wzrostu 


- Allianz Selektywny 


- Allianz Akcji Globalnych 


- Allianz Obligacji Globalnych 


- Allianz Akcji Rynku Złota 


- Allianz Globalny Stabilnego Dochodu 


 


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 31 grudnia 2020 r. są zgodne ze stanem faktycznym. 
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LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW 


 


 


Szanowni Państwo,  


 


 


Mamy przyjemność przedstawić Państwu sprawozdanie finansowe Allianz Funduszu Inwestycyjnego 


Otwartego z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 


Allianz Polska S.A. za 2020 rok. 


Na koniec okresu sprawozdawczego w skład funduszu wchodziły następujące subfundusze:  


 Allianz Obligacji Plus 


 Allianz Stabilnego Wzrostu 


 Allianz Konserwatywny 


 Allianz Polskich Obligacji Skarbowych 


 Allianz Aktywnej Alokacji 


 Allianz Selektywny 


 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 


 Allianz Akcji Globalnych 


 Allianz Obligacji Globalnych 


 Allianz Akcji Rynku Złota - do 23 października 2020 roku działający pod nazwą Allianz Surowców i 


Energii 


 Allianz Globalny Stabilnego Dochodu 


 


Podsumowanie rynku obligacji w 2020 roku 


Cały rok 2020 rok na rynku obligacji był zdominowany przez niepewność i podwyższoną zmienność. 


Światowa gospodarka stanęła w obliczu najpoważniejszego globalnego kryzysu zdrowotnego od ponad 


stulecia, spowodowanego przez pandemię koronawirusa. Ogrom środków przedsięwziętych globalnie 


przez rządy w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zagrożenia, bardzo negatywnie wpłynął na 


światową gospodarkę oraz rynki finansowe. W wyniku wybuchu pandemii koronawirusa gospodarka 


światowa znalazła się nieoczekiwanie w najgłębszej, choć też najkrótszej recesji w ostatnich latach. 


Rynki finansowe doświadczyły bezprecedensowej, najszybszej w historii wyprzedaży zarówno bardziej 


ryzykownych segmentów rynku dłużnego, m.in. wysokodochodowych obligacji korporacyjnych oraz 


podyktowanej ogromnym zapotrzebowaniem na gotówkę wyprzedaży najbardziej płynnych aktywów 


o najwyższych ratingach inwestycyjnych, także skarbowych. W tej sytuacji bezprecedensowa była 


również odpowiedź banków centralnych. W celu przeciwdziałania skutkom pandemii, banki centralne 


na całym świecie, zarówno czołowe banki z rynków rozwiniętych, jak i z rynków wschodzących, 


zdecydowały się na zastosowanie ultra ekspansywnej polityki monetarnej, obniżając stopy procentowe 


do rekordowo niskich poziomów, oraz przeprowadzając programy skupu aktywów. Programy te nie 


ograniczały się wyłącznie do obligacji rządowych czy pandemicznych (quasi-rządowych), ale także 


interwencji na rynku obligacji korporacyjnych, w tym także tych z formalnie nie inwestycyjnym profilem 


kredytowym. W tym nietypowym roku, banki centralne rynków wschodzących, pierwszy raz w historii, 


wprowadziły programy skupu aktywów. Nadzwyczajne działania monetarne połączone z 
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bezprecedensowym w skali i czasie reakcji wsparciem fiskalnym, pomogły przywrócić płynność na rynki 


finansowe oraz zapobiec przeobrażeniu się recesji w kryzys gospodarczy. W efekcie oczekiwano 


dynamicznego ożywienia obarczonego znaczącą niepewnością, w związku z prognozami drugiej i 


kolejnych fal pandemii, które miały być coraz mniej dotkliwe w skutkach. Wraz z upływem czasu, 


przybliżała się także perspektywa pojawienia się szczepionek, mających w średniej perspektywie 


przynieść kres pandemii. Wiele banków centralnych wraz z postępującą poprawą sytuacji przyjęło 


nastawienie „wait and see”, jednocześnie nadal deklarując kontynuacje wsparcia w razie potrzeby. 


Tymczasem ciężar wsparcia wzrostu gospodarczego, przesunął się w stronę polityki fiskalnej. 


Oczekiwana druga i trzecia fala pandemii okazały się bardziej rozłożone w czasie, zróżnicowane i 


idiosynkratyczne w skali globalnej, a obostrzenia wprowadzane były bardziej selektywnie, często w 


mniejszej skali. Konsekwencją były znacznie mniejsze zakłócenia dynamiki wzrostu gospodarczego. 


Mimo to, sytuacja była daleka od normalności o czym świadczyły kolejne transze wsparcia 


monetarnego i fiskalnego w końcówce roku. W listopadzie programy skupu aktywów powiększyły banki 


centralne, m.in. brytyjski, węgierski i szwedzki, a australijski bank centralny obniżył główną stopę 


procentową. 


Poza wybuchem pandemii, także wydarzenia polityczne w 2020 roku przyczyniły się do wzrostu 


zmienności na rynkach finansowych. Najważniejszymi były Brexit oraz amerykańskie wybory 


prezydenckie, w wyniku których po długiej i wyrównanej batalii nastąpiła zmiana na stanowisku 


prezydenta: D. Trump został zastąpiony przez J. Bidena. Równolegle źródłem niepewności była 


przedłużająca się batalia o kolejny pakiet fiskalny dla amerykańskiej gospodarki. 


W efekcie spadki i zmienność z przełomu pierwszego i drugiego kwartału zostały na wielu klasach 


aktywów z nawiązką zrekompensowane do końca roku. Spready na amerykańskich obligacjach 


wysokodochodowych po dynamicznym rozszerzeniu się w marcu, na koniec roku znalazły się 


kilkanaście punktów niżej niż na początku roku i najniżej od listopada 2018 roku. W obliczu niepewnego 


ożywienia, w obecności bezprecedensowego wsparcia banków centralnych, jednym z najbardziej 


zyskownych segmentów rynku dłużnego były obligacje skarbowe. Indeks amerykańskich obligacji 


skarbowych zyskał prawie 8%. W pierwszej połowie roku, rentowność 10-letnich obligacji 


amerykańskich spadła, osiągając w sierpniu historyczne minimum na poziomie 0,5%. W drugiej części 


roku mogliśmy obserwować wzrost rentowności, który zatrzymał się na poziomie 0,9% na koniec roku. 


Rentowności obligacji z krótkiego końca krzywej pozostawały stabilne, oscylując wokół swoich 


historycznych minimów. Na starym kontynencie, rentowność niemieckich obligacji 10-letnich notowały 


jeszcze wyższą zmienność i zakończyły rok jeszcze głębszym spadkiem. Najwyższe stopy zwrotu 


odnotowały obligacje indeksowane inflacją, dla których indeks globalny wzrósł o ponad 12%. Bardzo 


dobrze zachowały się obligacje korporacyjne. Indeks obligacji Investment Grade wzrósł o ponad 9%, 


natomiast globalny indeks obligacji High Yield zyskał ponad 7%. Dobry sentyment sprzyjał także 


obligacjom rynków wschodzących. Indeks obligacji Emerging Markets w walutach bazowych zyskał 


ponad 7%, natomiast indeks obligacji Emerging Markets w walutach lokalnych wzrósł o ponad 5%. 


Na tym tle polski dług prezentował się relatywnie dobrze - indeks obligacji TBSP zyskał 6,4%. Podobnie 


jak liczne banki centralne na świecie, również NBP zdecydował się na nadzwyczajne kroki - referencyjna 


stopa procentowa została obniżona z poziomu 1,5% do zaledwie 0,1%. W walce ze skutkami pandemii, 


wykorzystywano środki z PFR i BGK, a emisje „covidowych” obligacji z gwarancjami Skarbu Państwa 


cieszyły się dużym zainteresowaniem rynku. W sektorze bankowym widoczna była bardzo duża 
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nadpłynność, która lokowana była nie tylko w bony pieniężne NBP, ale także obligacje o zmiennym 


oprocentowaniu serii WZ i krótkie obligacje ze stałym kuponem. 


Sytuacja na krajowym rynku obligacji korporacyjnych również uległa dużej zmianie, ze względu na 


problemy płynnościowe w pierwszym półroczu. W konsekwencji rynek pierwotny niemalże przestał 


istnieć, za wyjątkiem rolowania zapadających obligacji. Natomiast od września nastąpiło mocne 


ożywienie, a znacząca ilość ofert bez problemu znajdowała nabywców. Początkowo wiele ofert 


kończyło się nawet nadsubskrypcją. W ostatnich miesiącach roku rynek był bardzo chłonny, czemu 


sprzyjało poszukiwanie rentowności w warunkach ekstremalnie niskich stóp procentowych. 


Jednocześnie napływające dane makroekonomiczne potwierdzały mniejszy wpływ pandemii na polską 


gospodarkę w porównaniu do wielu krajów europejskich.  


 


Podsumowanie rynku akcji w 2020 roku 


Pierwsza połowa 2020 roku charakteryzowała się wysoką zmiennością na rynkach finansowych. W 


pierwszym kwartale obawy związane z nagłym rozprzestrzenianiem się koronawirusa poza Chinami 


wywołały gwałtowne spadki na większości klas aktywów, w tym również na akcjach. 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. 


W drugiej połowie 2020 roku ceny akcji zaczęły spadać pod wpływem obaw przed kolejnymi falami 


koronawirusa. Na przełomie października i listopada okazało się jednak, że wyniki badań nad 


szczepionkami są bardzo dobre. Pojawiła się perspektywa zakończenia pandemii. Ceny akcji znowu 


zaczęły rosnąć; zwyżki utrzymywały się do końca roku. 


W całym 2020 roku giełdowy indeks WIG, obrazujący zmiany cen akcji na warszawskiej giełdzie, spadł 


o 1,4%. Względnie słabo zachowywały się ceny akcji dużych spółek: WIG20 stracił 7,7%. Dużą część 


indeksu największych polskich spółek stanowiły akcje banków, które spadły z trzech powodów: stopy 


procentowe zostały obniżone, pandemia doprowadziła do wzrostu oczekiwanej liczby niespłacanych 


kredytów, i banki zaczęły na masową skalę przegrywać procesy z „frankowiczami”. Kursy małych i 


średnich psółek zachowywały się lepiej niż dużych; mWIG40 zyskał 1,7%, a sWIG80 zakończył rok wyżej 


aż o 33,6%. Indeks MSCI World, przedstawiający ceny akcji w krajach rozwiniętych, zyskał 14,1%; ta 


zwyżka była przede wszystkim zasługą spółek technologicznych: amerykański indeks NASDAQ 


Composite, obejmujący głównie spółki technologiczne, zakończył rok wyżej o 43,6%. 
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Podsumowanie rynku surowców w 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. Wraz z 


rozszerzaniem się pandemii, obostrzenia były wprowadzane przez kolejne państwa, a popyt na ropę 


spadał. Dodatkowo, w pierwszej połowie marca załamały się rozmowy między Arabią Saudyjską a Rosją 


na temat produkcji ropy. W efekcie pod koniec marca cena ropy Brent spadła do 23 dolarów. W 


kwietniu nastąpiło porozumienie organizacji krajów eksportujących ropę (OPEC+) dotyczące 


ograniczenia wydobycia ropy. W kolejnych miesiącach życie gospodarcze stopniowo wracało do 


normy. Od wiosny do końca roku ceny ropy rosły.   


Rosły także ceny złota. Obniżki stóp procentowych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, sprawiły, że 


spadł alternatywny koszt związany z inwestowaniem w kruszec. Do zakupów złota wróciły także 


niektóre banki centralne. W efekcie w całym 2020 roku ceny złota wzrosły o blisko jedną czwartą. Złoto 


zachowywało się względnie słabo pod koniec roku, gdy rentowności obligacji przestały spadać, a 


gospodarki powoli wracały do sił. 


Metale przemysłowe początkowo były pod presją spadającego popytu. Podczas wybuchu pandemii 


ceny miedzi, niklu i aluminium zanotowały dwucyfrowe spadki. W drugim kwartale ta tendencja się 


odwróciła. Pierwszym powodem były zapowiedzi wprowadzenia programów rozwoju infrastruktury, 


zwłaszcza w Chinach. Drugim powodem były obawy dotyczące podaży – pandemia dotknęła także 


kopalnie. W ostatnich miesiącach roku, gdy okazało się, że badania nad szczepionkami przynoszą dobre 


efekty, pojawił się trzeci powód do wzrostów: oczekiwanie na ożywienie gospodarcze po zakończeniu 


pandemii. W efekcie w całym roku ceny metali przemysłowych zwyżkowały (ceny miedzi – nawet o 


około jedną czwartą). 


Wzrosły także ceny towarów rolnych. Jedną z przyczyn były susze występujące w 2020 roku w 


niektórych miejscach na świecie. Dodatkowo, produkcja była utrudniana przez problemy logistyczne 


związane z pandemią. 


Wartość jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy kształtowały się następująco: 


 Allianz Obligacji Plus +0,50% 


 Allianz Stabilnego Wzrostu +16,71% 


 Allianz Konserwatywny +1,83% 


 Allianz Polskich Obligacji Skarbowych +6,30% 


 Allianz Aktywnej Alokacji +27,58% 


 Allianz Selektywny +22,92% 


 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek +43,46% 


 Allianz Akcji Globalnych +19,25% 


 Allianz Obligacji Globalnych +3,48% 


 Allianz Akcji Rynku Złota -12,77% 


 Allianz Globalny Stabilnego Dochodu +6,13%1 


                                                 
1 Stopa zwrotu obliczona na podstawie wartości jednostki uczestnictwa kategorii A z ostatniego dnia oficjalnej wyceny t.j. 30.12.2020 r. i 
30.12.2019 r. 
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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 15 marca 2021 roku 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU TOWARZYSTWA W ZAKRESIE STOSOWANEJ POLITYKI WYNAGRODZEŃ 
 


Zgodnie z Art. 219 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2018 poz. 1335 z późn. zm.; dalej „Ustawa”), 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna dołącza do rocznego połączonego 
sprawozdania finansowego Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego następujące informacje: 
 
Informacja o wynagrodzeniach i liczbie pracowników Towarzystwa: 
 


1) Całkowity koszt wynagrodzeń w 2020 roku 8 047 497,64 


w tym:   


wynagrodzenie stałe 7 188 479,52 


wynagrodzenie zmienne 859 018,12 


    


2) Całkowity koszt wynagrodzeń osób z art. 47a w 2020 roku 4 978 097,50 


w tym:   


wynagrodzenie stałe 4 334 302,38 


wynagrodzenie zmienne 643 795,12 


    


3) Średnia liczba osób w spółce w 2020 roku   


Osoby 66,92 


Etaty 34,412 


    


4) Stan na 31.12.2020r.   


Osoby 72 


Etaty 35,756 


 
Opis sposobu obliczania zmiennych składników wynagrodzeń 
 
Zmienne składniki wynagrodzeń uzależnione są od stopnia realizacji celów Towarzystwa jak również 
od indywidualnych celów pracowników. Wynagrodzenie zmienne osób pełniących kluczowe funkcje 
uzależnione jest dodatkowo od jakości zarządzania podległym im obszarem i uwzględnia 
długoterminowe aspekty działania i sposób realizacji celów strategicznych Towarzystwa.           
W przypadku osób, które mają istotny wpływ na działalność funduszy, w tym na decyzje inwestycyjne 
dotyczące portfeli inwestycyjnych funduszy, podstawą określenia zmiennych składników 
wynagrodzenia uzależnionych od wyników stanowią również wyniki tych funduszy.  
Zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione są w szczególności od stopnia realizacji planu 
Towarzystwa w zakresie wyniku operacyjnego i napływów aktywów netto do zarządzanych przez 
Towarzystwo funduszy. 
Wynagrodzenie zmienne zostało wypłacone za 2019r. 
 
Wynik przeglądów realizacji polityki wynagrodzeń ze wskazaniem stwierdzonych nieprawidłowości 
W wyniku dokonanego przeglądu polityki wynagrodzeń Wydział Nadzoru Wewnętrznego stwierdził, że 
obowiązująca w Towarzystwie Polityka Wynagrodzeń jest zgodna z wymogami wynikającymi z 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań, 
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jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 
2016 r., poz. 1487). 
 
Istotne zmiany w przyjętej polityce wynagrodzeń 
W okresie, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, nie było istotnych zmian w przyjętej polityce 
wynagrodzeń.  
  
Łączna wysokość zastosowanej dźwigni finansowej                                                                    


(poniższe informacje nie podlegały badaniu prowadzonemu przez biegłego rewidenta) 


 


*Dane na dzień ostatniej wyceny oficjalnej 30.12.2020r. 


 
Informacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 
(Dz.Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015) (poniższe informacje nie podlegały badaniu rocznemu 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 2015 
r. 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 2015 r. 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 stroną transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych były 
Subfundusze: 


 Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny 
 


Całkowita Ekspozycja* 
Wartość aktualna 


w złotych 


Wartość 
maksymalna w 


złotych 
Udział akt. Udział max. 


Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu 248 081 104,24 489 767 997,38 101,31% 200,00% 


Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus 203 312 969,56 405 197 971,76 100,35% 200,00% 


Allianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji 162 255 269,92 319 583 758,74 101,54% 200,00% 


Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny 245 964 058,18 385 218 200,82 127,70% 200,00% 


Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych 298 324 284,99 572 215 750,50 104,27% 200,00% 


Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek 180 776 464,14 351 138 138,94 102,97% 200,00% 


Allianz FIO Subfundusz Selektywny 422 013 081,09 827 054 254,72 102,05% 200,00% 


Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych 31 832 443,87 61 605 376,48 103,34% 200,00% 


Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych 50 479 370,63 99 740 448,30 101,22% 200,00% 


Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota 34 354 745,69 61 173 632,70 112,32% 200,00% 


Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu 48 964 790,76 97 714 794,16 100,22% 200,00% 
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W okresie sprawozdawczym występowały transakcje typu sell-buy-back w: 


 Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu (2 transakcje) 


 Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji (1 transakcja) 


 Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych (114 
transakcji) 


 Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus (4 transakcje) 


 Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny (286 transakcji) 
Zabezpieczeniem były obligacje Skarbu Państwa, walutą zabezpieczeń był PLN. Były to transakcje z 
okresem zapadalności od 1 dnia do 1 tygodnia.  
 
W okresie sprawozdawczym nie występowały transakcje typu buy-sell-back. 
 
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)  


 
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu 


Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych 


Nazwa kontrahenta 
Wolumen brutto transakcji 


pozostających do rozliczenia 


sell-buy-back m Bank S.A 0 


 
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych 


Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych 


Nazwa kontrahenta 
Wolumen brutto transakcji 


pozostających do rozliczenia 


sell-buy-back Bank Pekao S.A. 0 


sell-buy-back m Bank S.A 0 


sell-buy-back Santander Bank Polska S.A. 0 


 
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus 


Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych 


Nazwa kontrahenta 
Wolumen brutto transakcji 


pozostających do rozliczenia 


sell-buy-back m Bank S.A 0 


sell-buy-back Santander Bank Polska S.A. 0 


 
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny 


Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych 


Nazwa kontrahenta 
Wolumen brutto transakcji 


pozostających do rozliczenia 


sell-buy-back m Bank S.A 0 


sell-buy-back Bank Pekao S.A. 30 254 


sell-buy-back Santander Bank Polska S.A. 0 


sell-buy-back Raiffeisen Bank International AG 0 
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Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji 


Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych 


Nazwa kontrahenta 
Wolumen brutto transakcji 


pozostających do rozliczenia 


sell-buy-back m Bank S.A 0 


 
Zbiorcze dane dotyczące transakcji odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych 
z użyciem papierów wartościowych w 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, w tym:       


Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz Stabilnego Wzrostu 


obligacje 
Skarbu Państwa 


PLN Polska dwustronne 
Od 1 dnia do 1 
tygodnia 


Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz Polskich Obligacji 
Skarbowych 


obligacje 
Skarbu Państwa 


PLN Polska dwustronne 
Od 1 dnia do 1 
tygodnia 


Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz Obligacji Plus 


obligacje 
Skarbu Państwa 


PLN Polska dwustronne 
Od 1 dnia do 1 
tygodnia 


Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz Aktywnej Alokacji 


obligacje 
Skarbu Państwa 


PLN Polska dwustronne 
Od 1 dnia do 1 
tygodnia 


Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz Konserwatywny 


obligacje 
Skarbu Państwa 


PLN Polska dwustronne 
Od 1 dnia do 1 
tygodnia 


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 


 
Dane dotyczące rentowności i kosztów dla każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych (w tys. złotych)  


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, w tym: 0 353 


Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polskich Obligacji 
Skarbowych 


0 19 


Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus 0 1 


Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji 0 0 


Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny 0 331 


Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu 0 2 


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. 
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W związku z zawieraniem TFUPW Subfundusz 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 wskazanego Subfunduszu 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 wskazany Subfundusz 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. W okresie sprawozdawczym 
wynik ten wyniósł: 


 Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny: 762 tys. złotych; 


 Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus: nie dotyczy, 


 Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji: 2 tys. złotych, 


 Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych: 945 tys. 
złotych, 


 Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu: 20 tys. złotych. 
 
 
 
 
 


 Prezes Zarządu Podpisano przy użyciu 
kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego Robert Hörberg TFI Allianz Polska S.A. 


  
(podpis) 
 
 


Sławomir Chwierut Wiceprezes Zarządu Podpisano przy użyciu 
kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 


 
TFI Allianz Polska S.A. 


  
(podpis) 
 
 


Anna Bąkała  Członek Zarządu Podpisano przy użyciu 
kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 


 
TFI Allianz Polska S.A. 


  
(podpis) 
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Katarzyna Witek Osoba odpowiedzialna za Podpisano przy użyciu 
kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 


 
prowadzenie ksiąg rachunkowych 


 
 


 


(podpis) 


 


 
 
Dokument sporządzony został w wersji elektronicznej, podpisy złożone zostały w formie kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych.  


 
Warszawa, dnia 15 marca 2021 roku 
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Sprawozdanie niezależnego 
biegłego rewidenta z badania 
Dla Akcjonariuszy Zgromadzenia i Rady Nadzorczej 


TFI Allianz Polska S.A.


Sprawozdanie z badania rocznego połączonego sprawozdania 
finansowego 


Opinia


Przeprowadziliśmy badanie załączonego 
rocznego połączonego sprawozdania 
finansowego Allianz Fundusz Inwestycyjny 
Otwarty („Fundusz”), które zawiera: 


— wprowadzenie do połączonego 
sprawozdania finansowego; 


— zestawienie lokat oraz połączony bilans 
sporządzone na dzień 31 grudnia 
2020 r.;  


oraz sporządzone za rok obrotowy od 
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.: 


— połączony rachunek wyniku z operacji; 
oraz 


— zestawienie zmian w aktywach netto 


(„sprawozdanie finansowe”). 


Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie 
finansowe Funduszu: 


— przedstawia rzetelny i jasny obraz 
sytuacji majątkowej i finansowej 
Funduszu na dzień 31 grudnia 2020 r. 
oraz finansowych wyników działalności 
za rok obrotowy zakończony tego dnia, 
zgodnie z ustawą z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości 
(„ustawa o rachunkowości”), wydanymi 
na jej podstawie przepisami 
wykonawczymi oraz przyjętymi 
zasadami (polityką) rachunkowości; 


— jest zgodne, we wszystkich istotnych 
aspektach, co do formy i treści 
z obowiązującymi Fundusz przepisami 
prawa oraz statutem Funduszu.


Niniejsza opinia jest spójna z naszym sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które 
wydaliśmy dnia 16 marca 2021 r.
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Podstawa Opinii


Nasze badanie przeprowadziliśmy stosownie 
do postanowień: 


— Krajowych Standardów Badania 
w brzmieniu Międzynarodowych 
Standardów Badania przyjętych przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów 
(„KSB”) uchwałą nr 3430/52a/2019 z dnia 
21 marca 2019 r. oraz uchwałą nr 
1107/15a/2020 z dnia 8 września 2020 r.; 


— ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym („ustawa o biegłych 
rewidentach”); 


— rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 


2014 r. w sprawie szczegółowych 
wymogów dotyczących ustawowych badań 
sprawozdań finansowych jednostek 
interesu publicznego, uchylającego 
decyzję Komisji 2005/909/WE 
(„rozporządzenie UE”). 


Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi 
regulacjami została opisana w sekcji 
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za 
badanie połączonego sprawozdania 
finansowego. 


Uważamy, że dowody badania, które 
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, 
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.


Niezależność i etyka


Jesteśmy niezależni od Funduszu zgodnie 
z Międzynarodowym kodeksem etyki 
zawodowych księgowych (w tym 
Międzynarodowymi standardami 
niezależności) Rady Międzynarodowych 
Standardów Etycznych dla Księgowych 
(„Kodeks IESBA”), przyjętym uchwałą Krajowej 
Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi 
wymogami etycznymi, które mają 
zastosowanie do naszego badania 


połączonego sprawozdania finansowego 
w Polsce i spełniliśmy wszystkie obowiązki 
etyczne wynikające z tych wymogów i Kodeksu 
IESBA. W trakcie badania kluczowy biegły 
rewident oraz firma audytorska pozostali 
niezależni od Funduszu zgodnie z wymogami 
niezależności określonymi w ustawie 
o biegłych rewidentach oraz w rozporządzeniu 
UE.


Kluczowe sprawy badania


Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które 
według naszego zawodowego osądu były 
najbardziej znaczące podczas naszego 
badania połączonego sprawozdania 
finansowego za bieżący okres 
sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej 
znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego 
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje 
ryzyka istotnego zniekształcenia 


spowodowanego oszustwem. Do spraw tych 
odnieśliśmy się w kontekście naszego badania 
połączonego sprawozdania finansowego jako 
całości, a przy formułowaniu naszej opinii 
podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje 
ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat 
tych spraw. Zidentyfikowaliśmy następujące 
kluczowe sprawy badania:


Wycena lokat Funduszu 


Wartość bilansowa portfela lokat FIO na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 1 850 mln zł (w tym 
1 589 mln zł notowanych na aktywnym rynku), a na dzień 31 grudnia 2019 r. 1 379 mln zł (w tym 
1 062 mln zł notowanych na aktywnym rynku). 


Odniesienie do połączonego sprawozdania finansowego: połączone zestawienie lokat Funduszu – 
tabela główna na stronie 9, połączony bilans Funduszu – pozycje „Składniki lokat notowane na 
aktywnym rynku” oraz „Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku” na stronie 10. 


Kluczowa sprawa badania   Nasza reakcja 


Najbardziej istotne kategorie lokat Funduszu 
obejmują: instrumenty finansowe notowane 
na aktywnym rynku, tytuły uczestnictwa 
emitowane przez instytucje wspólnego 


 Nasze procedury obejmowały między 
innymi: 
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inwestowania mające siedzibę za granicą 
oraz nienotowane dłużne papiery 
wartościowe. 


Zgodnie z polityką rachunkowości Funduszu 
składniki lokat notowane na aktywnym rynku 
ujmuje się w wartości godziwej ustalanej 
przy wykorzystaniu kursu notowań z końca 
okresu sprawozdawczego. Biorąc pod 
uwagę liczność składników lokat oraz 
wielkość portfela lokat notowanych na 
aktywnym rynku, błąd w powyższej wycenie 
może doprowadzić do istotnego 
zniekształcenia sprawozdania finansowego 
Funduszu. 


W przypadku niskiego wolumenu obrotu, lub 
gdy dany składnik lokat jest przedmiotem 
obrotu na więcej niż jednym rynku, Zarząd 
Towarzystwa podejmuje decyzję, czy i który 
rynek należy uznać za aktywny na potrzeby 
wyceny. Decyzja taka wymaga od Zarządu 
Towarzystwa zastosowania istotnego osądu, 
biorącego pod uwagę odpowiedni wolumen 
obrotu. 


Nienotowane dłużne papiery wartościowe 
wycenia się w skorygowanej cenie nabycia 
wyznaczonej przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej. W przypadku 
wystąpienia zdarzeń powodujących utratę 
wartości dłużnych papierów wartościowych, 
np. niewypłacalności emitenta, wówczas 
skorygowana cena nabycia powinna być 
pomniejszona o odpisy aktualizujące. Ocena 
kondycji finansowej emitentów 
nienotowanych papierów wartościowych, jak 
również oszacowania odpisów 
aktualizujących wymaga od Zarządu 
Towarzystwa zastosowania znaczącego 
osądu, a nieprawidłowości w tym zakresie 
mogą doprowadzić do istotnego 
zniekształcenia sprawozdania finansowego 
Funduszu. 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez 
instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą oraz wyceniane są 
według ustalonej na dzień wyceny wartości 
aktywów netto przypadającej na tytuł 
uczestnictwa.  


W przypadku tytułów uczestnictwa 
nienotowanych na aktywnym rynku, 
Fundusz pobiera dane dotyczące wyceny 
tytułów uczestnictwa oraz informacje o 
istotnych zdarzeniach od momentu 
ogłoszenia ich wyceny z zewnętrznych 
serwisów informacyjnych. Zarząd 
Towarzystwa podejmuje decyzje czy i w jaki 


— Zrozumienie i ocenę polityki 
rachunkowości funduszy w zakresie 
wyceny składników lokat, w tym 
stosowanych przez Zarząd 
Towarzystwa kryteriów uznawania rynku 
notowań za aktywny;  


— Ocenę zaprojektowania i wdrożenia 
oraz testy efektywności kontroli 
wewnętrznych mających na celu 
weryfikację poprawności wyceny 
notowanych instrumentów finansowych, 
w tym wybór rynku głównego tj. 
uznanego za aktywny na potrzeby 
wyceny;  


— Korzystając ze wsparcia naszych 
własnych specjalistów z zakresu ryzyka 
informatycznego testowanie 
skuteczności działania ogólnych kontroli 
środowiska informatycznego zakresie 
kluczowych systemów IT;  


— Procedury wiarygodności obejmujące 
niezależną analizę poprawności wyceny 
składników lokat funduszy notowanych 
na aktywnym rynku, poprzez między 
innymi:  


 


• uzgodnienie stanu poszczególnych 
składników lokat na koniec okresu 
sprawozdawczego do otrzymanego 
przez nas potwierdzenia z banku 
depozytariusza; 
 


• uzyskanie informacji z niezależnych 
agencji informacyjnych na temat 
wolumenu obrotów składnikami 
lokat i ocena aktywności rynków 
będących źródłem notowań 
zastosowanych do wyceny; 


 


• przeliczenie wartości składników 
lokat notowanych na aktywnym 
rynku przy wykorzystaniu notowań 
pozyskanych z niezależnych agencji 
informacyjnych;  


 


• uzgodnienie wartości aktywów netto 
przypadających na tytuły 
uczestnictwa emitowane przez 
instytucje wspólnego inwestowania 
mające siedzibę za granicą do 
notowań pozyskanych 
z niezależnych agencji 
informacyjnych; 
 


• analiza poprawności wyceny 
nienotowanych dłużnych papierów 
wartościowych poprzez niezależne 
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sposób istotne zdarzenia wpływają na 
oszacowanie wartości godziwej. 


Przyjęcie przez Fundusz niewłaściwych 
metod, w tym modeli i/lub parametrów, dla 
składników lokat nienotowanych na 
aktywnym rynku, może doprowadzić do 
istotnego zniekształcenia wyceny 
składników lokat w połączonym 
sprawozdaniu finansowym. 


Z powyższych względów zagadnienie to 
zostało przez nas uznane za kluczową 
sprawę badania. 


przeliczenie skorygowanej ceny 
nabycia, 
 


analiza kondycji finansowej emitentów, jak 
również ocen ratingowych nienotowanych 
na aktywnym rynku dłużnych papierów 
wartościowych i możliwości wystąpienia 
utraty wartości poprzez analizę dostępnych 
danych finansowych emitenta przy 
wykorzystaniu informacji pozyskanych z 
zewnętrznych agencji informacyjnych. 


Inne sprawy


Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. 
zostało zbadane przez innego biegłego 


rewidenta, który w dniu 18 marca 2020 r. 
wyraził opinię bez zastrzeżeń na temat tego 
sprawozdania. 


Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa za sprawozdanie finansowe


Zarząd TFI Allianz Polska S.A. 
(„Towarzystwo”), pełniący dla Funduszu 
funkcję kierownika jednostki, jest 
odpowiedzialny za sporządzenie połączonego 
sprawozdania finansowego przedstawiającego 
rzetelny i jasny obraz zgodnie z ustawą 
o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie 
przepisami wykonawczymi, przyjętymi 
zasadami (polityką) rachunkowości oraz 
z obowiązującymi Fundusz przepisami prawa 
i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, 
którą Zarząd Towarzystwa uznaje za 
niezbędną, aby zapewnić sporządzenie 
połączonego sprawozdania finansowego 
niezawierającego istotnego zniekształcenia 
spowodowanego oszustwem lub błędem. 


Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd 
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę 
zdolności Funduszu do kontynuowania 


działalności, ujawnienie, jeżeli ma to 
zastosowanie, kwestii związanych 
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie 
założenia kontynuacji działalności jako 
podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji 
kiedy Zarząd Towarzystwa albo zamierza 
dokonać rozwiązania Funduszu, zaniechać 
prowadzenia działalności, albo gdy nie ma 
żadnej realnej alternatywy dla rozwiązania 
Funduszu lub zaniechania prowadzenia 
działalności. 


Zgodnie z ustawą o rachunkowości Zarząd 
oraz członkowie Rady Nadzorczej 
Towarzystwa są zobowiązani do zapewnienia, 
aby sprawozdanie finansowe spełniało 
wymagania przewidziane w tej ustawie. 
Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są 
odpowiedzialni za nadzór nad procesem 
sprawozdawczości finansowej Funduszu.


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie połączonego sprawozdania finansowego


Celem badania jest uzyskanie racjonalnej 
pewności, czy sprawozdanie finansowe jako 
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia 
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz 
wydanie sprawozdania z badania 
zawierającego naszą opinię. Racjonalna 
pewność jest wysokim poziomem pewności, 
ale nie gwarantuje, że badanie 
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze 
wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek 
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, 


jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że 
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na 
decyzje ekonomiczne użytkowników 
podejmowane na podstawie połączonego 
sprawozdania finansowego. 


Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co 
do przyszłej rentowności Funduszu ani 
efektywności lub skuteczności prowadzenia 
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa, 
obecnie lub w przyszłości. 
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Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy 
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy 
sceptycyzm, a także: 


— identyfikujemy i szacujemy ryzyka 
istotnego zniekształcenia połączonego 
sprawozdania finansowego 
spowodowanego oszustwem lub błędem, 
projektujemy i przeprowadzamy procedury 
badania odpowiadające tym ryzykom 
i uzyskujemy dowody badania, które są 
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić 
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko 
niewykrycia istotnego zniekształcenia 
wynikającego z oszustwa jest większe niż 
istotnego zniekształcenia wynikającego 
z błędu, ponieważ oszustwo może 
obejmować zmowę, fałszerstwo, celowe 
pominięcie, wprowadzenie w błąd lub 
obejście systemu kontroli wewnętrznej; 


— uzyskujemy zrozumienie kontroli 
wewnętrznej stosownej dla badania w celu 
zaprojektowania procedur badania, które 
są odpowiednie w danych okolicznościach, 
ale nie w celu wyrażenia opinii na temat 
skuteczności działania kontroli 
wewnętrznej Funduszu; 


— oceniamy odpowiedniość zastosowanych 
zasad (polityki) rachunkowości oraz 
zasadność szacunków księgowych oraz 
powiązanych z nimi ujawnień dokonanych 
przez Zarząd Towarzystwa; 


— wyciągamy wniosek na temat 
odpowiedniości zastosowania przez 
Zarząd Towarzystwa zasady kontynuacji 
działalności jako podstawy rachunkowości 
oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 
badania, oceniamy, czy istnieje istotna 
niepewność związana ze zdarzeniami lub 
okolicznościami, które mogą poddawać 
w znaczącą wątpliwość zdolność 
Funduszu do kontynuacji działalności. 
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje 
istotna niepewność, wymagane jest od nas 
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu 
z badania połączonego sprawozdania 
finansowego na powiązane ujawnienia 
w połączonym sprawozdaniu finansowym 
lub, jeżeli takie ujawnienia są 
nieodpowiednie, modyfikujemy naszą 
opinię. Nasze wnioski są oparte na 


dowodach badania uzyskanych do dnia 
sporządzenia sprawozdania z badania 
połączonego sprawozdania finansowego. 
Przyszłe zdarzenia lub warunki mogą 
spowodować, że Fundusz zaprzestanie 
kontynuacji działalności; 


— oceniamy ogólną prezentację, strukturę 
i treść połączonego sprawozdania 
finansowego, w tym ujawnienia, a także 
czy sprawozdanie finansowe odzwierciedla 
stanowiące ich podstawę transakcje 
i zdarzenia w sposób zapewniający 
rzetelną prezentację. 


Przekazujemy Komitetowi Audytu 
Towarzystwa informacje między innymi 
o planowanym zakresie i terminie
przeprowadzenia badania oraz znaczących
ustaleniach badania, w tym wszelkich
znaczących słabościach kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.


Przekazujemy Komitetowi Audytu 
Towarzystwa oświadczenie, że 
przestrzegaliśmy stosownych wymogów 
etycznych dotyczących niezależności oraz 
informujemy o wszystkich powiązaniach 
i innych sprawach, które mogłyby być 
racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie 
dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to 
zastosowanie, informujemy o działaniach 
podjętych w celu wyeliminowania zagrożeń lub 
zastosowanych zabezpieczeniach. 


Spośród spraw przekazywanych Komitetowi 
Audytu Towarzystwa wskazaliśmy te sprawy, 
które były najbardziej znaczące podczas 
badania połączonego sprawozdania 
finansowego za bieżący okres sprawozdawczy 
uznając je za kluczowe sprawy badania. 
Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu 
z badania połączonego sprawozdania 
finansowego, chyba że przepisy prawa lub 
regulacje zabraniają ich publicznego 
ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych 
okolicznościach, ustalimy, że sprawa nie 
powinna być komunikowana w naszym 
sprawozdaniu, ponieważ można byłoby 
racjonalnie oczekiwać, że negatywne 
konsekwencje wynikające z jej ujawnienia 
przeważyłyby korzyści takiej informacji dla 
interesu publicznego.


Inne informacje


Na inne informacje składają się: — List Towarzystwa będącego organem 


funduszu, skierowany do uczestników 
funduszu;  
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— Oświadczenie depozytariusza o zgodności 


danych dotyczących stanów aktywów 
funduszu;  


— Informacja o wynagrodzeniach zgodnie 


z art. 219a Ustawy o Funduszach 
Inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 


— Informacje ujawniane na podstawie 


Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 
z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 
przejrzystości transakcji finansowanych 


z użyciem papierów wartościowych 
i ponownego wykorzystania oraz zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 648/2012;  


— Informacje ujawniane na podstawie pkt. 35 


i pkt 40 Wytycznych dotyczących funduszy 
typu ETF i innych kwestii związanych 
z UCITS wydanych 1 sierpnia 2014 r. 
przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych 
(ESMA/2014/937PL); (razem „Inne 
informacje”).  


 (razem „Inne informacje”). 


Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa


Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny 
za Inne informacje zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami prawa.


Odpowiedzialność biegłego rewidenta


Nasza opinia z badania połączonego 
sprawozdania finansowego nie obejmuje 
Innych informacji. 


W związku z badaniem połączonego 
sprawozdania finansowego naszym 
obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi 
informacjami, i czyniąc to, rozważenie, czy nie 
są one istotnie niespójne z połączonym 


sprawozdaniem finansowym, z naszą wiedzą 
uzyskaną w trakcie badania, lub w inny sposób 
wydają się być istotnie zniekształcone. Jeżeli 
na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy 
istotne zniekształcenie w Innych informacjach, 
to jesteśmy zobowiązani poinformować o tym 
w naszym sprawozdaniu z badania. Nie mamy 
żadnych spraw do zakomunikowania.


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 


Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych


Zarząd Towarzystwa odpowiada za 
zapewnienie zgodności działania Funduszu 
z regulacjami ostrożnościowymi. 


Naszym obowiązkiem jest poinformowanie 
w sprawozdaniu z badania, czy Fundusz 
przestrzega obowiązujących regulacji 
ostrożnościowych określonych w odrębnych 
przepisach.  


Celem badania połączonego sprawozdania 
finansowego nie było wyrażenie opinii na temat 
przestrzegania przez Fundusz obowiązujących 


regulacji ostrożnościowych, a zatem nie 
wyrażamy opinii na ten temat. 


W oparciu o przeprowadzone badanie 
połączonego sprawozdania finansowego, 
informujemy, że nie zidentyfikowaliśmy 
przypadków naruszenia przez Fundusz, 
w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 
2020 r. obowiązujących regulacji 
ostrożnościowych określonych w odrębnych 
przepisach, które mogłyby mieć istotny wpływ 
na badane sprawozdanie finansowe. 


Oświadczenie na temat świadczenia usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego


Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą 
i przekonaniem oświadczamy, że nie 
świadczyliśmy zabronionych usług 


niebędących badaniem, o których mowa w art. 
5 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia UE oraz 
art. 136 ustawy o biegłych rewidentach.
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Wybór firmy audytorskiej


Zostaliśmy wybrani po raz pierwszy do 
badania rocznego połączonego sprawozdania 
finansowego Funduszu uchwałą Rady 
Nadzorczej Towarzystwa z dnia 29 czerwca 


2020 r. Całkowity nieprzerwany okres zlecenia 
rozpoczął się 30 czerwca 2020 r.


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, 16 marca 2021 r. 
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