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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA.
Opinia 0 sprawozdaniu finansowym
Przeprowadzilismy badanie zal'!czonego pol'!czonego sprawozdania finansowego Arka BZ
WBK Funduszu lnwestycyjnego Otwartego z siedzib,! w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16
("Fundusz"), na kt6re sklada siy wprowadzenie do pol'!czonego sprawozdania finansowego,
pol'!czone zestawienie lokat oraz pol'!czony bilans sporZ£!dzone na dzien 31 grudnia 2012 r.,
pol,!czony rachunek wyniku z operacji oraz pol'!czone zestawienie zmian w aktywach netto za
rok obrotowy koncz'!cy siy tego dnia.

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
ZarZ£!d BZ WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksi,!g rachunkowych, sporz,!dzenie i rzeteln,! prezentacjy tego
pol'!czonego sprawozdania finansowego zgodnie z ustaw'! z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0
rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), wydanymi na jej
podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowi'!Zllj,!cymi przepisami prawa. ZarZ£!d
Towarzystwa jest odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrznq, kt6r,! uznaje za niezbydnq,
aby sporz,!dzane sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek
celowych dzialan lub hlyd6w.
Zgodnie z ustaw'! 0 rachunkowosci, Zarz'!d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej S,!
zobowi,!zani do zapewnienia, aby pol'!czone sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania
przewidziane w tej ustawie.

Odpowiedzialnosc Bieg/ego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opml1 0 tym
pol'!czonym sprawozdaniu finansowym oraz prawidlowosci ksi,!g rachunkowych stanowi,!cych
podstawy jego
sporZ£!dzenia.
Badanie
pol'!czonego
sprawozdania
finansowego
przeprowadzilismy stosownie do postanowien rozdziaru 7 ustawy 0 rachunkowosci, krajowych
standard6w rewizji finansowej wydanych przez Krajow,! Rady Bieglych Rewident6w oraz
Miydzynarodowych Standard6w Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladaj,! na nas obowiqzek
postypowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki
spos6b, aby uzyskac racjonaln,! pewnosc, ze pol'!czone sprawozdanie finansowe i ksiygi
rachunkowe stanowi,!ce podstawy jego sporz,!dzenia S,! wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur maj,!cych na celu uzyskanie dowod6w badania
dotycZ£!cych kwot i informacji ujawnionych w pol'!czonym sprawozdaniu finansowym. Wyb6r
procedur badania zalei:y od naszego os,!du, w tym oceny ryzyka wyst,!pienia istotnej
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nieprawidlowosci pol'!czonego sprawozdania finansowego na skutek celowych dzialan lub
blyd6w. Przeprowadzaj'!c oceny tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrzn,!
zwi,!zan,! ze sporz,!dzeniem oraz rzeteln'! prezentacj,! pol'!czonego sprawozdania finansowego
w celu zaplanowania stosownych do okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyrazenia
opinii na temat skutecznosci dzialania kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje
r6wniez oceny odpowiedniosci stosowanej polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w
dokonanych przez Zarz'!d oraz oceny og6lnej prezentacji pol,!czonego sprawozdania
finansowego.
Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowi,! wystarczaj,!c,!
odpowiedni,! podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania.

Opinia
Naszym zdaniem, zal'!czone pol'!czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego przedstawia rzetelnie i jasno sytuacjy maj,!tkow,! i finansow'!
Funduszu na dzien 31 grudnia 2012 f., wynik z operacji za rok obrotowy koncz'!cy siy tego
dnia, zostalo sporz'!dzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami
rachunkowosci obowi,!zuj,!cymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okrdlonymi w
ustawie 0 rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne z
wptywaj,!cymi na trdc pol'!czonego sprawozdania finansowego przepisami prawa i
postanowieniami statutu Funduszu oraz zostalo sporz'!dzone na podstawie prawidlowo
prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksi,!g rachunkowych.

Inne kwestie

Do POf'!czonego sprawozdania tinansowego dol'!czono oswiadczenie Depozytariusza odnosz'!ce
siy osobno do kazdego z Subfunduszy objytych pol'!czonym sprawozdaniem finansowym.

W imieniu KPMG Audyt Sp61ka z ograniczon,! odpowiedzialnosci,! sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa

..................................... .....•..............
"

Bozena Graczyk
Kluczowy biegty rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik
18 kwietnia 2013
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BZ WBK Towarzvstwo funduszv Inwestvcyinych S.A.
PI. Wolnosci 16. 61-139 Poznan
teleton: [+481618551322
taks: [+48J 618551321

OSWIADCZENIE ZARZ1\DU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnJa 1994 roku 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330
z p6iniejszymi zmianami) oraz rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarzqd BZ WBK
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia polqczone sprawozdanie finansowe funduszu Arka BZ
WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, kt6re
obejmuje:
I.

Wprowadzenie do polqczonego sprawozdania finansowego.

2.

Polqczone zestawienie lokat wedlug stanu na dzien 3 I grudnia 20 I 2 roku wykazujqce skladniki lokat funduszu
w wysokosci 5996412 tys. zl.

3.

Polqczony bilans funduszu sporzqdzony na dzien 3 I grudnia 2012 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokosci
6 192810 tys. zl.

4.

Polqczony rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy
dodatni wynik z operacj i w wysokosci 98 I 993 tys. zl.

5.

Polqczone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
wykazujqce zwi~kszen ie wartosci aktywow netto funduszu w wysokosci 340 82 I tys. zl.

W imieniu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Jacek Marcinowski

Michal Zimpel

Marlena Janota

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu
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Roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Wprowadzenie
I.

Informacje

Funduszu

0

Nazwa Funduszu

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Arka BZ WBK FlO).
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu przepis6w Ustawy z dnia
27 maja 2004 roku

0

funduszach inwestycyjnych.

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sqdowym
Siedziba sqdu:

Sqd

Okr~gowy

w Warszawie

VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych
Data:

26 listopada 2010 r.

Numer rejestru:

RFi 589

Utworzenie Funduszu

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty rozpoczql dzialalnosc w dniu 26 listopada 2010 roku.
Fundusz powstal z przeksztalcenia

nast~pujqcych

funduszy inwestycyjnych otwartych:

1. Arka BZ WBK Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2.

Arka BZ WBK Zr6wnowazony Fundusz Inwestycyjny Otwarty

3.

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty

4.

Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu Fundusz Inwestycyjny Otwarty

5.

Arka BZ WBK Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

6.

Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Otwarty (obecnie: Arka BZ WBK Akcji Tureckich)

7.

Arka BZ WBK Energii Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Fundusze inwestycyjne otwarte podlegajqce przeksztalceniu staly

si~

subfunduszami funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Inwestycyjny Otwarty.
Przeksztalcenie funduszy inwestycyjnych otwartych wymienionych powyzej w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z
wydzielonymi subfunduszami pod nazwq Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty odbylo

si~

za zgodq Komisji Nadzoru

Finansowego z dnia 15 pazdziernika 2010 r.
W dniu 26 listopada 2010 roku Sqd

Okr~gowy

w Warszawie VII Wydzial Cywilny Rejestrowy dokonal wpisu funduszu Arka BZ

WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem 589.
Jednoczesnie z

rejestru

funduszy

inwestycyjnych

zostaly

wykreslone fundusze

inwestycyjne

otwarte

podlegajqce

przeksztalceniu.
W dniu 13 maja 2011 roku Sqd

Okr~gowy

w Warszawie VII Wydzial Cywilny Rejestrowy dokonal wykreslenia Arka BZ WBK

Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy FlO, Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FlO oraz Arka BZ WBK Obligacji
Europejskich FlO z RFI oraz wpisu subfunduszy Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy, Arka BZ WBK Funduszy
Akcji Zagranicznych oraz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich wydzielonych w funduszu Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym

Otwartym

do

wymienionych powyzej odbylo

rejestru

si~

funduszy

inwestycyjnych.

Przeksztalcenie funduszy

inwestycyjnych otwartych

za zgod q Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 marca 2011 roku.

W dniu 28 maja 2011 roku subfundusz Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy zmienil

3

nazw~

na Arka BZ WBK Akcji Tureckich.

Roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

W dniu 6 lutego 2012

L,

w zwiqzku ze zmianami w polityce inwestycyjnej, nastqpila zmiana nazwy subfunduszu Arka BZ WBK

Obligacji na Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych. Szczeg610wy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajduje

si~

w punkcie II

"Informacje 0 Subfunduszach Arka BZ WBK FlO".
W dniu 10 lutego 2012 roku zostaiy utworzone kolejne Subfundusze funduszu Arka BZ WBK FlO, a mianowicie Subfundusz
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych i Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus.
Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zostal utworzony na czas nieokreslony.

II. Informacje 0 Subfunduszach Arka BZ WBK FlO
Na dzien sporzqdzenia sprawozdania finansowego w ramach funduszu Arka BZ WBK FlO

wyodr~bnionych

bylo dwanascie

Subfunduszy:
1. Arka BZ WBK Akcji,
2.

Arka BZ WBK Zr6wnowazony,

3.

Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu,

4.

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu,

5.

Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (do 5 maja 2012

6.

Arka BZ WBK Akcji Tureckich (do 27 maja 2011

7.

Arka BZ WBK Energii,

8.

Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,

9.

Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych,

L

L

Arka BZ WBK Obligacji),

Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy),

10. Arka BZ WBK Obligacji Europejskich,
11. Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych,

12. Arka BZ WBK Obligacji Plus.
Subfundusze nie posiadajq osobowosci prawnej.

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka BZ WBK Akcji

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci aktyw6w Subfunduszu w wyniku wzrostu wartosci dokonywanych
loka!. Fundusz nie gwarantuje
2.

Doch6d

osiqgni~ty

osiqgni~cia

celu inwestycyjnego Subfunduszu.

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

powi~ksza

wartosc aktyw6w Subfunduszu

i, odpowiednio, wartosc Jednostki Uczestnictwa, a jego wyplata nie jest mozliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
3.

Subfundusz jest subfunduszem akcji i lokuje co najmniej 66% (szescdziesiqt szesc procent) swoich aktyw6w w akcje i
instrumenty finansowe 0 podobnym charakterze. Wyb6r akcji do portfela

4.

nast~puje

na podstawie analizy fundamentalnej.

Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% (szescdziesiqt szesc procent) swoich aktyw6w w
aktywa krajowe, przy czym za aktywa krajowe uznaje

si~:

(1) instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
(2) naleznosci wyrazone w walucie polskiej,
(3) srodki
5.

pieni~zne

na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej.

Subfundusz moze zawierac umowy, kt6rych przedmiotem Sq papiery wartosciowe i prawa majqtkowe, z innym niz Fundusz
funduszem inwestycyjnym zarzqdzanym przez Towarzystwo.

4

Raczne sprawozdanie finansawe Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka BZ WBK Zr6wnowaZony
1,

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci aktywow Subfunduszu w wyniku wzrostu wartosci lokat Fundusz
osiqgni~cia

nie gwarantuje
2,

osiqgni~ty

Doch6d

celu inwestycyjnego,

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

powi~ksza

wartost aktyw6w Subfunduszu i,

odpowiednio, wartost Jednostki Uczestnictwa, a jego wyplata nie jest mozliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
3,

Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje nie

wi~cej

niz 34% (trzydziesci cztery procent) swoich aktyw6w w

si~:

aktywa inne niz krajowe, przy czym za aktywa krajowe uznaje

(1) instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

(2) naleznosci wyrazone w walucie polskiej,
pieni~i:ne

(3) srodki
4,

na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej,

Subfundusz jest subfunduszem typu zr6wnowazonego, Udzial akcji i instrument6w 0 podobnym charakterze w aktywach
b~dzie

Subfunduszu

wahal

si~

w zakresie od 30% (trzydziestu procent) do 70%

(siedemdziesi~ciu

procent) aktyw6w

Subfunduszu,
5,

Przy ustalaniu udzial6w akcji, dluznych papier6w wartosciowych i instrument6w rynku
Subfunduszu
si~

b~dq

uwag~

brane pod

w szczeg61nosci czynniki warunkujqce

sytuacj~

pieni~znego

w aktywach

na rynkach akcji oraz ksztaitowanie

i perspektywy rentownosci dluznych papier6w wartosciowych. Wyb6r akcji do portfela Subfunduszu

nast~puje

gl6wnie

na podstawie analizy fundamentalnej.
6,

Subfundusz moze zawierat umowy, kt6rych przedmiotem Sq papiery wartosciowe i prawa majqtkowe, z innym niz Fundusz
funduszem inwestycyjnym zarzqdzanym przez Towarzystwo,

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci aktyw6w Subfunduszu w wyniku wzrostu wartosci lokat Fundusz
nie gwarantuje
2,

Doch6d

osiqgni~cia

osiqgni~ty

celu inwestycyjnego.

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

powi~ksza

wartost aktyw6w Subfunduszu i,

odpowiednio, wartost Jednostki Uczestnictwa, a jego wyptata nie jest mozliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
3,

Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje nie

wi~cej

aktywa inne niz krajowe, przy czym za aktywa krajowe uznaje

niz 34% (trzydziesci cztery procent) swoich aktyw6w w

si~:

(1) instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

(2) naleznosci wyrazone w walucie polskiej,
(3) srodki
4,

pieni~zne

na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej.

przy ustalaniu udzial6w akcji, dluznych papier6w wartosciowych i instrument6w rynku
Subfunduszu
si~

b~dq

brane pod

uwag~

w szczeg61nosci czynniki warunkujqce

sytuacj~

pieni~znego

w aktywach

na rynkach akcji oraz ksztaitowanie

i perspektywy rentownosci dluznych papier6w wartosciowych. Wyb6r akcji do portfela Funduszu

nast~puje

gl6wnie na

podstawie analizy fundamentalnej.
5,

Subfundusz inwestuje aktywa gl6wnie w dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku
cz~sci

aktyw6w ma na celu

osiqgni~cie

pieni~znego.

Dob6r lokat dla tej

mozliwie wysokiej stopy zwrotu w srednim i dlugim horyzoncie czasowym, przy

minimalizacji ryzyka niewyplacalnosci emitenta.
6.

Nie

wi~cej

niz 40% (czterdziesci procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu jest inwestowane jest w lokaty inne niz wskazane

w ust 5.
7.

Nie

wi~cej

niz 35% (trzydziesci

pi~t

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu jest lokowane w akcje oraz jednostki

uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych majqcych
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuly
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uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego
inwestowania majqce
8.

siedzib~

Subfundusz lokuje nie

wi~cej

za granicq, 0 kt6rych mowa wart 75 us!. 1 pkt (1)-(3) Statutu.
nit 10%

(dziesi~c

procent) aktyw6w w papiery wartosciowe denominowane w jednej walucie

obcej, innej niz waluta polska lub euro.
9. Subfundusz moze zawierac umowy, kt6rych przedmiotem Sq papiery wartosciowe i prawa majqtkowe, z innym niz Fundusz
funduszem inwestycyjnym zarzqdzanym przez Towarzystwo.

Opis eelu inwestyeyjnego, speejalizaeji Arka BZ WBK Oehrony Kapitatu
1.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartosci aktyw6w Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje
osiqgni~cia

2.

Doch6d

celu inwestycyjnego.

osiqgni~ty

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

powi~ksza

wartosc aktyw6w Subfunduszu i,

odpowiednio, wartosc Jednostki Uczestnictwa, a jego wyplata nie jest mozliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
3.

Subfundusz jest zorientowany gl6wnie na nabywanie dluznych papier6w wartosciowych i instrument6w rynku
emitowanych,

por~czanych

pieni~tnego

lub gwarantowanych przez podmioty 0 najwyzszej wiarygodnosci. Za takie uwatac nalety:

(1) papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni~znego emitowane, por~czane lub gwarantowane przez:

a.
b.

Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski;
panstwa nalezqce do OECD oraz

mi~dzynarodowe

instytucje finansowe,

kt6rych

czlonkiem

jest

Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z panstw nalezqcych do OECD;
c.

podmioty posiadajqce w dniu zawarcia transakcji nabycia emitowanych przez nie papier6w wartosciowych
rating wyzszy lub r6wny ratingowi Rzeczypospolitej Polskiej w walucie obcej nadany przez co najmniej jednq
z

nast~pujqcych

agencji ratingowych: Standard&Poors, Fitch lub Moody's;

(2) fisty zastawne.
tqczny udzial w aktywach Subfunduszu papier6w wartosciowych i instrument6w rynku
powytszych kategorii
4.

b~dzie

pieni~tnego

innych niz naletqcych do

nie nizszy niz 30% (trzydziesci procent).

Subfundusz lokuje swoje aktywa wylqcznie w papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni~tnego denominowane w
walucie polskiej oraz w papiery wartosciowe i instrumenty rynku

pieni~znego

denominowane w walucie obcej, pod

warunkiem zawarcia transakcji ograniczajqcych ryzyko zmiany kursu walut zwiqzane z takimi lokatami.
5.

Subfundusz lokuje nie
majqce

siedzib~

wi~cej

niz 30% (trzydziesci pro cent) aktyw6w w papiery wartosciowe emitowane przez podmioty

poza granicami Rzeczypospofitej Polskiej.

6. Subfundusz moze zawierac umowy, kt6rych przedmiotem Sq papiery wartosciowe i prawa majqtkowe, z innym nit Fundusz
funduszem inwestycyjnym zarzqdzanym przez Towarzystwo.
7.

Subfundusz nie

b~dzie

lokowal aktyw6w Subfunduszu wakcje.

Opis eelu inwestyeyjnego, speejalizaeji Arka BZ WBK Obligaeji Skarbowyeh (do 5lutego 2012 r. Arka BZ WBK Obligaeji)
1.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiqganie przychod6w z lokat netto Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje
osiqgni~cia

2.

Doch6d

celu inwestycyjnego.

osiqgni~ty

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

powi~ksza

wartosc aktyw6w Subfunduszu i,

odpowiednio, wartosc Jednostki Uczestnictwa, a jego wyptata nie jest motliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
3.

Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje gl6wnie w papiery wartosciowe i instrumenty rynku

pieni~znego

denominowane w walucie polskiej.
4.

Nie

wi~cej

niz 34% (trzydziesci cztery procent) swoich aktyw6w Subfundusz mote lokowac w papiery wartosciowe
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instrumenty rynku
5.

pieni~znego

denominowane w walucie innej niz polska.

Subfundusz lokuje nie wi~cej niz 10% (dziesi~c procent) aktyw6w w papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni~znego
denominowane w jednej walucie, innej niz waluta polska. Udzial w aktywach Subfunduszu lokat denominowanych w danej
walucie oznacza efektywnq ekspozycj~ Subfunduszu na zmiany kursu danej waluty przy uwzgl~dnieniu stosowanych
instrument6w pochodnych i zobowiqzan Subfunduszu.

6.

Subfundusz jest Subfunduszem dluznym skarbowym zorientowanym na inwestycje w dluzne papiery wartosciowe
emitowane,

por~czane

lub gwarantowane przez: Narodowy Bank Polski, Skarb Panstwa lub Panstwa Czlonkowskie. Udzial

lokat innych niz wskazane w zdaniu poprzednim nie moze przekroczyc 20% (dwudziestu procent) aktyw6w Subfunduszu.
7.

Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie mozliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu
ryzyka zwiqzanego z niewyplacalnosciq emitenta i ryzyka ograniczonej plynnosci i przy akceptacji ryzyka st6p
procentowych.

8.
9.

Subfundusz nie b~dzie lokowal aktyw6w Subfunduszu w akcje.
Subfundusz moze zawierac umowy, kt6rych przedmiotem Sq papiery wartosciowe i prawa majqtkowe, z innym niz Fundusz
funduszem inwestycyjnym zarzqdzanym przez Towarzystwo.

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka BZ WBK Akcji Tureckich

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci aktyw6w Subfunduszu w wyniku wzrostu wartosci loka!. Fundusz
nie gwarantuje
2.

osiqgni~cia

celu inwestycyjnego.

Doch6d osiqgni~ty przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powi~ksza wartosc aktyw6w Subfunduszu i,
odpowiednio, wartosc Jednostki Uczestnictwa, a jego wyplata nie jest mozliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

3.

Subfundusz jest regionalnym subfunduszem akcji rynku tureckiego i lokuje swoje aktywa w akcje i instrumenty finansowe 0
podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery
wartosciowe, w tym inkorporujqce prawa majqtkowe odpowiadajqce prawom wynikajqcym z akcji, wyemitowane na
podstawie wlasciwych przepis6w prawa polskiego lub obcego) wyemitowane przez podmioty z siedzibq na terytorium Turcji.

4.

Nie wi~cej niz 34% (trzydziesci cztery procent) swoich aktyw6w Subfundusz moze inwestowac w lokaty inne niz wskazane
w pkt 3.

5.

Subfundusz moze lokowac do 10% (dziesi~ciu procent) aktyw6w w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz
tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wsp61nego inwestowania, kt6re Sq, zgodnie z ich politykq
inwestycyjnq, uprawnione do lokowania co najmniej 50%

(pi~cdziesi~ciu

procent) swoich aktyw6w w akcje i instrumenty

finansowe 0 podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne
zbywalne papiery wartosciowe, w tym inkorporujqce prawa majqtkowe odpowiadajqce prawom wynikajqcym z akcji,
wyemitowane na podstawie wfasciwych przepis6w prawa polskiego lub obcego).
6.

Inwestycje Subfunduszu w dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni~znego mogq stanowic nie wi~cej niz 34%
(trzydziesci czlery procent) aktyw6w Subfunduszu.

7. Wyb6r instrument6w finansowych do portfela nast~puje gl6wnie na podstawie:
(1) analizy fundamentalnej - w odniesieniu do akcji i instrument6w finansowych 0 podobnym charakterze,

(2) analizy ksztaitowania

si~

historycznych st6p zwrotu -

w odniesieniu do jednostek uczestnictwa funduszy

inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wsp61nego inwestowania,
(3) perspektywy uzyskania mozliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka zwiqzanego z
niewyptacalnosciq emitenta i ryzyka ograniczonej plynnosci i przy umiarkowanej akceptacji ryzyka st6p
procentowych - w odniesieniu do dluznych papier6w wartosciowych i instrument6w rynku
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8. Subfundusz moze zawierac umowy, kt6rych przedmiotem Sq papiery wartosciowe i prawa majqtkowe, z innym niz Fundusz
funduszem inwestycyjnym zarzqdzanym przez Towarzystwo.

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka BZ WBK Energii
1.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci aktyw6w Subfunduszu w wyniku wzrostu wartosci lokat Fundusz
nie gwarantuje

2.

osiqgni~cia

osiqgni~ty

Doch6d

celu inwestycyjnego.

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

powi~ksza

wartosc aktyw6w Subfunduszu i,

odpowiednio, wartosc Jednostki Uczestnictwa, a jego wyplata nie jest mozliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
3.

Subfundusz jest subfunduszem sektorowym, globalnym subfunduszem akcji i lokuje co najmniej 66% (szescdziesiqt szesc
procent) swoich aktyw6w w akcje i instrumenty finansowe 0 podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty
subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartosciowe, w tym inkorporujqceprawa majqtkowe
odpowiadajqce prawom wynikajqcym z akcji, wyemitowane na podstawie wlasciwych przepis6w prawa polskiego lub
obcego).

4. Subfundusz b/idzie lokowal co najmniej 66% (szescdziesiqt szesc procent) aktyw6w w akcje i instrumenty 0 podobnym
charakterze, wyemitowane przez podmioty, kt6rych przedmiotem lub jednym z podstawowych przedmiot6w dzialalnosci
jest:
(1) produkcja, transmisja, dystrybucja, import i eksport energii elektrycznej, w szczeg61nosci pochodzqcej z w~gla, ropy

naftowej, gazu, wiatru, biomasy, slonca i uranu,
(2) poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie nosnik6w energii elektrycznej, a w szczeg61nosci ropy naftowej,

w~gla,

gazu i uranu,
(3) eksploatacja rurociqg6w, terminali, tankowc6w i platform wiertniczych,
(4) produkcja komponent6w oraz serwis uslug dla sp6lek, kt6rych wiodqcym przedmiotem dzialalnosci jest dzialalnosc
wskazana w punktach (1)-(3).
5.

Subfundusz moze lokowac do 34% (trzydziestu czterech procent) wartosci aktyw6w w jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych oraz tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wsp61nego inwestowania - w rozumieniu
b~dzie

Ustawy, pod warunkiem ze fundusze oraz instytucje, kt6rych tytuly uczestnictwa
ich pOlitykq inwestycyjnq, uprawnione do lokowania co najmniej 66%

(szescdziesi~ciu

nabywal Subfundusz, Sq, zgodnie z
szesciu procent) swoich aktyw6w w

akcje i instrumenty finansowe 0 podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity
depozytowe i inne zbywalne papiery wartosciowe, w tym inkorporujqce prawa majqtkowe odpowiadajqce prawom
wynikajqcym z akcji, wyemitowane na podstawie wfasciwych przepis6w prawa polskiego lub obcego), a takze ich limity
inwestycyjne Sq zgodne z politykq inwestycyjnq Subfunduszu.
6.

Inwestycje Subfunduszu w dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku

pieni~znego

mogq stanowic nie

wi~cej

niz 34%

(trzydziesci cztery procent) aktyw6w Subfunduszu.
7. Wyb6r instrument6w finansowych do portfela

nast~puje

gl6wnie na podstawie:

(1) analizy fundamentalnej - w odniesieniu do akcji i instrument6w finansowych 0 podobnym charakterze,

(2) analizy ksztaitowania

si~

historycznych st6p zwrotu - w odniesieniu do jednostek uczestnictwa funduszy

inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wsp61nego inwestowania - w
rozumieniu Ustawy,
(3) perspektywy uzyskania mozliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka zwiqzanego z
nieWYpfacalnosciq emitenta i ryzyka ograniczonej plynnosci i przy umiarkowanej akceptacji ryzyka st6p
procentowych - w odniesieniu do dluznych papier6w wartosciowych i instrument6w rynku
(4) dopasowania
wartosciowych,

instrument6w
kt6rych

do

planowanych

cena jest wyrazona

lub
w

zrealizowanych
odpowiednich

transakcji

walutach

pieni~znego,

zakupu/sprzedazy

obcych -

w

wystandaryzowanych lub niewystandaryzowanych terminowych transakcji zakupu/sprzedazy walut,
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(5) piynnosci instrument6w, koszt6w transakcji oraz wartosci ryzyka kontrahenta - w odniesieniu do kontrakt6w
terminowych, opcji na indeksy i opcji na akcje.
8.

Subfundusz moze zawierac umowy, kt6rych przedmiotem Sq papiery wartosciowe i prawa majqtkowe, z innym niz Fundusz
funduszem inwestycyjnym zarzqdzanym przez Towarzystwo.

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci aktyw6w Subfunduszu w wyniku wzrostu wartosci dokonywanych
loka!. Subfundusz nie gwarantuje
2.

osiqgni~ty

Doch6d

osiqgni~cia

celu inwestycyjnego.
powi~ksza

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

wartosc aktyw6w Subfunduszu i,

odpowiednio, wartosc jednostki uczestnictwa, a jego wyptata nie jest mozliwa bez odkupienia jednostek uczestnictwa.
3.

Subfundusz jest regionalnym subfunduszem akcji rynk6w zagranicznych i lokuje co najmniej 50%

(pi~cdziesiqt

procent)

swoich aktyw6w w akcje i instrumenty finansowe 0 podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty
subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartosciowe, w tym inkorporujqce prawa majqtkowe
odpowiadajqce prawom wynikajqcym z akcji, wyemitowane na podstawie wlasciwych przepis6w prawa polskiego lub
obcego) wyemitowane przez podmiotyz siedzibq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Austrii, Republiki Czeskiej,
W~gier

4.

i Turcji.

Lokaty w akcje i instrumenty finansowe 0 podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne,
kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartosciowe, w tym inkorporujqce prawa majqtkowe odpowiadajqce prawom
wynikajqcym z akcji, wyemitowane na podstawie wlasciwych przepis6w prawa polskiego lub obcego) wyemitowane przez
podmioty z siedzibq w jednym paristwie mogq stanowic nie wi~cej niz 50%

5.

(pi~cdziesiqt

Inwestycje Subfunduszu w dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku

procent) aktyw6w Subfunduszu.

pieni~znego

mogq stanowic nie

wi~cej

niz 34%

(trzydziesci cztery procent) aktyw6w Subfunduszu.
nast~puje

6. Wyb6r instrument6w finansowych do portfela

gl6wnie na podstawie:

(1) analizy fundamentalnej - w odniesieniu do akcji i instrument6w finansowych 0 podobnym charakterze (prawa

poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartosciowe, w tym
inkorporujqce prawa majqtkowe odpowiadajqce prawom wynikajqcym z akcji, wyemitowane na podstawie
wlasciwych przepis6w prawa polskiego lub obcego),
(2) analizy ksztaitowania

si~

historycznych st6p zwrotu - w odniesieniu do jednostek uczestnictwa funduszy

inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wsp61nego inwestowania,
(3) perspektywy uzyskania mozliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka zwiqzanego
z niewyptacalnosciq emitenta i ryzyka ograniczonej piynnosci i przy umiarkowanej akceptacji ryzyka st6p
procentowych - w odniesieniu do dluznych papier6w wartosciowych i instrument6w rynku
7.

pieni~znego.

Subfundusz moze zawierac umowy, kt6rych przedmiotem Sq papiery wartosciowe i prawa majqtkowe, z innym niz Fundusz
funduszem inwestycyjnym zarzqdzanym przez Towarzystwo.

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci aktyw6w Subfunduszu w wyniku wzrostu wartosci dOkonywanych
loka!. Subfundusz nie gwarantuje
2. Doch6d

osiqgni~ty

osiqgni~cia

celu inwestycyjnego.

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

powi~ksza

wartosc aktyw6w Subfunduszu

odpowiednio, wartosc jednostki uczestnictwa, a jego wyptata nie jest mozliwa bez odkupienia jednostek uczestnictwa.
3.

Subfundusz jest Subfunduszem funduszy akcji zagranicznych i lokuje co najmniej 66% (szescdziesiqt szesc procent)
swoich aktyw6w w:
(1)

jednostki

uczestnictwa

innych

funduszy

inwestycyjnych
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terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej;
(2) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne - w rozumieniu Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Oz. U. Nr 146, poz. 1546);
(3) tytuty uGzestnictwa emitowane przez insty1ucje wsp61nego inwestowania majqce

siedzib~

za granicq, jeze!i:

- instytucje te oferujq publicznie tytuly uczestnictwa i umarzajq je na tqdanie uczestnika,
- instytucje te podlegajq nadzorowi wlasciwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitalowym Panstwa
Czlonkowskiego lub panstwa nalezqcego do OECO oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemnosci, wsp6lpraca
Komisji Nadzoru Finansowego z tym organem,
- ochrona posiadaczy tytul6w uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczeg61nosci instytucje te stosujq ograniczenia inwestycyjne co najmniej
takie, jak okreslone w niniejszym punkcie,
- instytucje te Sq obowiqzane do sporzqdzania rocznych i p6lrocznych sprawozdan finansowych,
pod warunkiem ze nie

wi~cej

niz 10%

(dziesi~e

procent) wartosci aktyw6w tych funduszy inwestycyjnych otwartych,

funduszy zagranicznych lub instytucji moze bye, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowane Iqcznie
w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz w tytuly uczestnictwa innych funduszy
zagranicznych i instytucji wsp61nego inwestowania.
4. Wyb6r akcji nabywanych do portfela Subfunduszu b~dzie nast~powal gl6wnie na podstawie analizy fundamentalnej. Wyb6r
jednostek uczestnictwa i tytul6w uczestnictwa nabywanych do portfela Subfunduszu b~dzie nast~powal gl6wnie na
podstawie analizy ksztaitowania si~ historycznych st6p zwrotu funduszy inwestycyjnych oraz instytucji wsp61nego
inwestowania oraz oceny perspektyw gospodarczych region6w i sektor6w, na jakich podmioty te lokujq srodki.
5.

Subfundusz moze zawierae umowy, kt6rych przedmiotem Sq papiery wartosciowe i prawa majqtkowe, z innym nit Fundusz
funduszem inwestycyjnym zarzqdzanym przez Towarzystwo.

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka BZ WBK Obligacji Europejskich

1.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiqganie przychod6w z lokat neUo Subfunduszu. Subfundusz nie gwarantuje
osiqgni~cia

2.

celu inwestycyjnego.

00ch6d osiqgni~ty przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powi~ksza wartose aktyw6w Subfunduszu
odpowiednio, wartose Jednostki Uczestnictwa, a jego wyplata nie jest mozliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

3.

Co najmniej 75% (siedemdziesiqt pi~e procent) aktyw6w Subfunduszu b~dq stanowily lokaty denominowane w euro, z tym
ze do limitu tego wlicza si~ lokaty denominowane w innych walutach nit euro pod warunkiem zawarcia przez Subfundusz
transakcji zabezpieczajqcych ryzyko walutowe

wzgl~dem

euro.
b~dq

4.

Co najmniej 66% (szesedziesiqt szese procent) aktyw6w Subfunduszu

stanowily dlutne papiery wartosciowe.

5.

Subfundusz lokowal nie wi~cej niz 25% (dwadziescia pi~ciu procent) aktyw6w w lokaty denominowane w walutach innych
niz euro, z tym ze lokaty denominowane w kazdej z tych walut nie mogq przekroczye 10% (dziesi~ciu procent) aktyw6w
Subfunduszu.

6.

Subfundusz b~dzie lokowal nie mniej niz 50% (pi~edziesiqt procent) aktyw6w w papiery wartosciowe i instrumenty rynku
pieni~znego

em itowane , por~czane lub gwarantowane przez podmioty posiadajqce w dniu zawarcia transakcji nabycia

emitowanych przez nie papier6w wartosciowych lub instrument6w rynku pieni~znego rating inwestycyjny nadany przez co
najmniej jednqz
7.

nast~pujqcych

agencji ratingowych: Standard&Poors, Moody's lub Fitch.

Lokaty w papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

pieni~znego

emitowane,

por~czane

lub gwarantowane przez podmioty

majqce siedzib~ w jednym panstwie nie mogq stanowie wi~cej niz 50% (pi~edziesiqt procent) wartosci aktyw6w
Subfunduszu. Ograniczenie to nie dotyczy lokat w papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni~znego emitowane,
por~czane

lub gwarantowane przez podmioty majqce
b~dzie

siedzib~

w Rzeczypospolitej Polskiej.

8.

Z zastrzezeniem us!. 9 Subfundusz nie

lokowal aktyw6w Subfunduszu wakcje.

9.

Fundusz moze inwestowae do 20% (dwudziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w obligacje zamienne na akcje i w
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zwiqzku z tym motliwe jest, it przejsciowo, tj. nie dlutej nit przez okres szesciu
si~

Subfunduszu mogq znajdowae

miesi~cy

od daty ich nabycia, wsr6d lokat

akcje lub prawa wynikajqce z akcjL

10. Do 100% (stu procent) aktyw6w Subfunduszu mote bye lokowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie motliwie wysokiej stopy zwrotu w euro przy jednoczesnym
minimalizowaniu ryzyka zwiqzanego z niewyplacalnosciq emitenta, ryzyka ograniczonej piynnosci i przy umiarkowanej
akceptacji ryzyka st6p procentowych.
12. W przypadku papier6w wartosciowych lub instrument6w rynku

pieni~tnego

emitowanych,

por~czanych

lub gwarantowanych

przez podmioty inne nit panstwa podstawowym kryterium doboru lokat jest inwestowanie aktyw6w Subfunduszu w papiery
pieni~tnego

wartosciowe i instrumenty rynku

emitowane,

por~czane

lub gwarantowane przez podmioty posiadajqce w dniu

zawarcia transakcji rating nadany przez co najmniej jednq z agencji: Standard&Poors, Fitch lub Moody's na poziomie
inwestycyjnym lub nie nitszym nit rating panstwa, na terytorium kt6rego majq
papiery wartosciowe i instrumenty rynku
(dziesi~c

pieni~tnego

siedzib~.

Subfundusz mote lokowae w
wi~cej

niespelniajqce wymogu opisanego powytej, nie

nit 10%

procent) aktyw6w.

13. Subfundusz mote zawierae umowy, kt6rych przedmiotem Sq papiery wartosciowe i prawa majqtkowe, z innym nit Fundusz
funduszem inwestycyjnym zarzqdzanym przez Towarzystwo.

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiqganie przychod6w z lokat netlo Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje
osiqgni~cia

2.

Doch6d

celu inwestycyjnego.

osiqgni~ty

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

powi~ksza

wartose aktyw6w Subfunduszu

odpowiednio, wartose Jednostki Uczestnictwa, a jego wy~ata nie jest motliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
3.

Subfundusz jest subfunduszem dlutnego rynku krajowego i lokuje gl6wnie w papiery wartosciowe i instrumenty rynku
pieni~tnego

denominowane w walucie polskiej. Przez dlutne papiery wartosciowe wskazane w niniejszym artykule nalety

rozumiee papiery wartosciowe opiewajqce na wierzytelnosci
(dziesi~e

4.

Subfundusz nie mote nabye

wi~cej

nit 10%

procent) wartosci nominalnej dlutnych papier6w wartosciowych wyemitowanych przez jeden podmio!.

Nie wi~cej nit 34% (trzydziesci cztery procent) swoich aktyw6w Subfundusz mote lokowae w papiery wartosciowe
instrumenty rynku

5.

pieni~tne.

pieni~tnego

denominowane w walucie innej nit polska.

Inne aktywa nit te wskazane w us!. 3 oraz us!. 4 nie mogq stanowie

wi~cej

nit 20% (dwadziescia procent) aktyw6w

Subfunduszu.
6.

Subfundusz lokuje nie

wi~cej

nit 10%

(dziesi~e

procent) aktyw6w w papiery wartosciowe i instrumenty rynku

pieni~tnego

denominowane w jednej walucie, innej nit waluta polska. Udzial w aktywach Subfunduszu lokat denominowanych w danej
walucie oznacza efektywnq

ekspozycj~

uwzgl~dnieniu

Subfunduszu na zmiany kursu danej waluty przy

stosowanych

instrument6w pochodnych.
7.

Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie motliwie wysokiej stopy zwrotu przy akceptacji ryzyka zwiqzanego z
niewyplacalnosciq emitenta i ryzyka ograniczonej plynnosci oraz przy akceptacji ryzyka st6p procentowych.
b~dzie

8.

Z zastrzeteniem pkt 9 Subfundusz nie

9.

Subfundusz mote inwestowae w obligacje zamienne na akcje, w zwiqzku z czym motliwe jest, it przejsciowo, to jest nie
dlutej nit przez okres szesciu

miesi~cy

lokowal aktyw6w Subfunduszu wakcje.

od daty ich nabycia, wsr6d lokat Subfunduszu

b~dq

wynikajqce z akcjL Udzial akcji i praw wynikajqcych z akcji nie mote przekraczae 10%

znajdowae

(dziesi~ciu

si~

akcje i prawa

procent) aktyw6w

Subfunduszu.
10. Subfundusz mote zawierae umowy, kt6rych przedmiotem Sq papiery wartosciowe i prawa majqtkowe, z innym nit Fundusz
funduszem inwestycyjnym zarzqdzanym przez Towarzystwo.
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Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka BZ WBK Obligacji Plus

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci aktyw6w Subfunduszu w wyniku wzrostu wartosci loka!. Fundusz
nie gwarantuje
2.

Doch6d

osiqgni~cia

osiqgni~ty

celu inwestycyjnego.

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

powi~ksza

wartose aktyw6w Subfunduszu

odpowiednio, wartose Jednostki Uczestnictwa, a jego wyp/ata nie jest motliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
3.

Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje gl6wnie w papiery wartosciowe i instrumenty rynku

pieni~tnego

denominowane w walucie polskiej oraz: emitowane lub zbywane przez podmioty, kt6re, zgodnie z ich politykq inwestycyjnq,
Sq zobowiqzane do lokowania co najmniej 50%
instrumenty rynku

(pi~edziesi~ciu

procent) swoich aktyw6w w dlutne papiery wartosciowe i

pieni~tnego:

(1) jednostki

uczestnictwa

innych

funduszy

inwestycyjnych

otwartych

majqcych

siedzib~

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,
(2) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,
(3) oraz tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce

siedzib~

za granicq,

a.

instytucje te oferujq publicznie tytuly uczestnictwa i umarzajqje na tqdanie uczestnika,

b.

instytucje te podlegajq nadzorowi wlasciwego organu nadzoru

nad

jete Ii:

rynkiem finansowym

lub

kapitalowym Paristwa Czlonkowskiego lub paristwa naletqcego do OECD oraz zapewniona jest, na
zasadzie wzajemnosci, wsp61praca Komisji z tym organem,
c.

ochrona posiadaczy tytul6w uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczeg61nosci instytucje te stosujq ograniczenia
inwestycyjne co najmniej takie jak Subfunduszu,

d.

instytucje te Sq obowiqzane do sporzqdzania rocznych i p61rocznych sprawozdari finansowych,

pod warunkiem

te nie

wi~cej

nit 10%

(dziesi~e

procent) wartosci aktyw6w tych funduszy inwestycyjnych

mote bye, zgodnie z ich statutem lub regulaminem,

otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji

zainwestowana Iqcznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuly
uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wsp61nego inwestowania.
4.

Przy ustalaniu udzial6w akcji, dlutnych papier6w wartosciowych i instrument6w rynku
kt6rych mowa w pkt 3, w aktywach Subfunduszu
rynkach akcji oraz kszta/towanie
Funduszu

5.

nast~puje

si~

b~dq

brane pod

uwag~

pieni~tnego,

a takte instrument6w, 0

w szczeg61nosci czynniki warunkujqce

sytuacj~

na

i perspektywy rentownosci dlutnych papier6w wartosciowych. Wyb6r akcji do portfela

gl6wnie na podstawie analizy fundamentalnej.

Subfundusz lokuje nie

wi~cej

nit 10%

(dziesi~e

procent) swoich aktyw6w w akcje oraz instrumenty finansowe 0 podobnym

charakterze (w szczeg61nosci prawa poboru, prawa do akcji), a takte instrumenty finansowe wskazane pkt 3, emitowane lub
zbywane przez podmioty, kt6re, zgodnie z ich politykq inwestycyjnq, Sq zobowiqzane do lokowania co najmniej 50%
(pi~edziesi~ciu

procent) swoich aktyw6w w akcje i instrumenty finansowe 0 podobnym charakterze (w szczeg61nosci prawa

poboru, prawa do akcji).
6.

Udzial innych aktyw6w nit te okreslone w pkt 1 oraz 3 nie

mote przekraczae 20% (dwudziestu procent) aktyw6w

Subfunduszu.
7.

Subfundusz lokuje nie

wi~cej

nit 10%

(dziesi~e

procent) aktyw6w w papiery wartosciowe denominowane w jednej walucie

obcej, innej nit waluta polska lub euro.
8.

Udzial w aktywach Subfunduszu lokat denominowanych w danej walucie oznacza efektywnq
zmiany kursu danej waluty przy

9.

Subfundusz

uwzgl~dnieniu

ekspozycj~

Subfunduszu na

stosowanych instrument6w pochodnych i zObowiqzari Subfunduszu.

mote zawierae umowy, kt6rych przedmiotem Sq papiery wartosciowe i prawa majqtkowe, z innym nit Fundusz

funduszem inwestycyjnym zarzqdzanym przez Towarzystwo.
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Opis stosowanych ograniczen inwestycyjnych Arka BZ WBK Akcji

1. Subfundusz utrzymuje, wylqcznie w zakresie

niezb~dnym

do zaspokojenia biezqcych zobowiqzari Funduszu,

cz~sc

swoich

aktyw6w na rachunkach bankowych.
2.

Subfundusz moze lokowac do 10%
pieni~znego

(dziesi~ciu

procent) wartosci swoich aktyw6w w papiery wartosciowe i instrumenty rynku

wyemitowane przez jeden podmiot, jezeli Iqczna wartosc tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent)

wartosci aktyw6w Subfunduszu.
3.

Subfundusz moze lokowac do 20% (dwudziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu Iqcznie w papiery wartosciowe lub
instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez podmioty nalezqce do grupy kapitalowej, w rozumieniu Ustawy 0

Rachunkowosci, dla kt6rej sporzqdza
(dziesi~ciu

si~

skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz moze lokowac do 10%

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez jeden podmiot nalezqcy do grupy kapitalowej, 0 kt6rej mowa w zdaniu poprzednim.
4. tqczna wartosc lokat Subfunduszu w papiery wartosciowe i instrumenty rynku
ponad 5%

(pi~c

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu, nie

wi~cej

pieni~znego,

jednak niz 10%

w kt6rych Subfundusz ulokowal

(dziesi~c

procent), wyemitowane przez

podmioty nalezqce do grupy kapitalowej, 0 kt6rej mowa w us!. 3, oraz inne podmioty, nie moze przekroczyc 40%
(czterdziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu.
5.

Subfundusz moze zawierac umowy majqce za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Paristwie Czlonkowskim, a takze na jednym z Rynk6w, oraz
umowy majqce za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz moze nabywac papiery
wartosciowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, na warunkach okreslonych w Ustawie.

6.

tqczna wartosc lokat w jednostki i tytuiy uczestnictwa nie moze przekraczac 10%

(dziesi~ciu

procent) wartosci aktyw6w

Subfunduszu.
7. W zakresie nieuregulowanym Statutem Subfundusz stosuje odpowiednio zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia
inwestycyjne okreslone w Ustawie.
Peine i szczeg6lowe informacje 0 ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Funduszu, oraz zasady polityki
inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka BZ WBK Akcji subfunduszu w Arka BZ WBK FlO zawarte zostaiy w rozdziale
12 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku 0 funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z p6zn. zm.), zwanej dalej Ustawq.

Opis stosowanych ograniczen inwestycyjnych Arka BZ WBK Zr6wnowaZony

1.

Subfundusz utrzymuje, wylqcznie w zakresie

niezb~dnym

do zaspokojenia biezqcych zobowiqzari,

cz~sc

swoich aktyw6w

na rachunkach bankowych.
2.

Subfundusz moze lokowac do 10%
pieni~znego

(dziesi~ciu

procent) wartosci swoich aktyw6w w papiery wartosciowe i instrumenty rynku

wyemitowane przez jeden podmiot, jezeli Iqczna wartosc tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent)

wartosci aktyw6w Subfunduszu.
3.

Subfundusz moze lokowac do 20% (dwudziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu Iqcznie w papiery wartosciowe lub
instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez podmioty nalezqce do grupy kapitalowej, w rozumieniu Ustawy 0

Rachunkowosci, dla kt6rej sporzqdza si~ skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz moze lokowac do 10%
(dziesi~ciu

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez jeden podmiot nalezqcy do grupy kapitalowej, 0 kt6rej mowa w zdaniu poprzednim.
4. tqczna wartosc lokat Subfunduszu w papiery wartosciowe i instrumenty rynku
ponad 5%

(pi~c

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu, nie

wi~cej

pieni~znego,

jednak niz 10%

w kt6rych Subfundusz ulokowal

(dziesi~c

procent), wyemitowane przez

podmioty nalezqce do grupy kapitalowej, 0 kt6rej mowa w us!. 3, oraz inne podmioty, nie moze przekroczyc 40%
(czterdziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu.
5.

Subfundusz moze lokowac ponad 35% (trzydziesci

pi~c

13

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe
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emitowane, gwarantowane lub

por~czane

przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski. W takim wypadku Subfundusz

jest zobowiqzany dokonywae lokat w papiery wartosciowe co najmniej szesciu r6znych emisji, z tym ze wartose lokaty w
papiery zadnej z tych emisji nie moze przewyzszae 30% (trzydziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu.
6.

Subfundusz mole zawierae umowy maJqce za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Panstwie Czlonkowskim, a takze na jednym z Rynk6w, oraz
umowy majqce za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz moze nabywae papiery
wartosciowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, na warunkach okreslonych w Ustawie.

7.

LqCZna wartose lokat w jednostki i tytuly uczestnictwa nie mole przekraczae 34% (trzydziestu czterech procent) wartosci
aktyw6w Subfunduszu, wartose lokat w te instrumenty wyemitowane przez jeden podmiot nie moze bye wyzsza nil 20%
(dwadziescia procent) aktyw6w Subfunduszu.

8. W zakresie nieuregulowanym Statutem Subfundusz stosuje odpowiednio zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia
inwestycyjne okreslone w Ustawie.
Peine i szczegotowe informacje 0 ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Funduszu, oraz zasady polityki
inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka BZ WBK Zr6wnowalony subfunduszu w Arka BZ WBK FlO zawarte zostaly w
rozdziale 13 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku 0
funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z p6zn. zm.), zwanej dalej Ustawq.

Opis stosowanych ograniczen inwestycyjnych Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

1.

Subfundusz utrzymuje, wylqcznie w zakresie

niezb~dnym

do zaspokojenia biezqcych zobowiqzan,

cz~se

swoich aktyw6w

na rachunkach bankowych.
2.

Subfundusz mole lokowae do 10%
pieni~lnego

(dziesi~ciu

procent) wartosci swoich aktyw6w w papiery wartosciowe i instrumenty rynku

wyemitowane przez jeden podmiot, jezeli Iqczna wartose tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent)

wartosci aktyw6w Subfunduszu.
3.

Subfundusz mole lokowae do 20% (dwudziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu Iqcznie w papiery wartosciowe lub
instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez podmioty nalezqce do grupy kapitalowej, w rozumieniu Ustawy 0

Rachunkowosci, dla kt6rej sporzqdza
(dziesi~ciu

si~

skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz moze lokowae do 10%

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez jeden podmiot nalezqcy do grupy kapitalowej, 0 kt6rej mowa w zdaniu poprzednim.
4.

LqCZna wartose lokat Subfunduszu w papiery wartosciowe i instrumenty rynku
ponad 5%

(pi~e

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu, nie

wi~cej

pieni~znego,

jednak niz 10%

w kt6rych Subfundusz ulokowal

(dziesi~e

procent), wyemitowane przez

podmioty nalelqce do grupy kapitalowej, 0 kt6rej mowa w us!. 3, oraz inne podmioty, nie mole przekroczye 40%
(czterdziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu.
5.

Subfundusz moze lokowae ponad 35% (trzydziesci
emitowane, gwarantowane lub

por~czane

pi~e

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe

przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski. W takim wypadku Subfundusz

jest zobowiqzany dokonywae lokat w papiery wartosciowe co najmniej szesciu r6znych emisji, z tym ze wartose lokaty w
papiery ladnej z tych emisji nie moze przewyzszae 30% (trzydziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu.
6.

Subfundusz moze zawierae umowy majqce za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Panstwie Czlonkowskim, a takze na jednym z Rynk6w, oraz
umowy majqce za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Subfundusz moze nabywae papiery

wartosciowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, na warunkach okreslonych w Ustawie.
7.

LqCZna wartose lokat w jednostki i tytuly uczestnictwa nie moze przekraczae 34% (trzydziestu czterech procent) wartosci
aktyw6w Subfunduszu, wartose lokat w te instrumenty wyemitowane przez jeden podmiot nie moze bye wyzsza niz 20%
(dwadziescia procent) aktyw6w Subfunduszu.

8.

W zakresie nieuregulowanym Statutem Subfundusz stosuje odpowiednio zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia
inwestycyjne okreslone w Ustawie.
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Pclne i szczeg6lowe informacje 0 ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Funduszu, oraz zasady polityki
inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu subfunduszu w Arka BZ WBK FlO zawarte zostaly w
rozdziale 14 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku 0
funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z p6zn. zm.), zwanej dalej Ustawq.

Opis stosowanych ograniczer'i inwestycyjnych Arka BZ WBK Ochrony Kapitatu
1.

Subfundusz utrzymuje, wylqcznie w zakresie

niezb~dnym

do zaspokojenia biezqcych zobowiqzari,

cz~sc

swoich aktyw6w

na rachunkach bankowych.
2.

Subfundusz moze lokowac do 10%
pieni~znego

(dziesi~ciu

procent) wartosci swoich aktyw6w w papiery wartosciowe i instrumenty rynku

wyemitowane przez jeden podmiot, jezeli Iqczna wartosc tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent)

wartosci aktyw6w Subfunduszu.
3.

Subfundusz moze lokowac do 20% (dwudziestu procerit) wartosci aktyw6w Subfunduszu Iqcznie w papiery wartosciowe lub
instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez podmioty nalezqce do grupy kapitalowej, w rozumieniu Ustawy 0

Rachunkowosci, dla kt6rej sporzqdza
(dziesi~ciu

si~

skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz moze lokowac do 10%

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez jeden podmiot nalezqcy do grupy kapitalowej, 0 kt6rej mowa w zdaniu poprzednim.
4. t.qczna wartosc loka! Subfunduszu w papiery wartosciowe i instrumenty rynku
ponad 5%

(pi~c

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu, nie

wi~cej

pieni~znego,

jednak niz 10%

w kt6rych Subfundusz ulokowal

(dziesi~c

procent), wyemitowane przez

podmioty nalezqce do grupy kapitalowej, 0 kt6rej mowa w us!. 3, oraz inne podmioty, nie moze przekroczyc 40%
(czterdziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu.
5.

Subfundusz moze lokowac ponad 35% (trzydziesci
emitowane, gwarantowane lub

por~czane

pi~c

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe

przez Skarb Paristwa lub Narodowy Bank Polski. W takim wypadku Subfundusz

jest zobowiqzany dOkonywac lokat w papiery wartosciowe co najmniej szesciu r6znych emisji, z tym ze wartosc lokaty w
papiery zadnej z tych emisji nie moze przewyzszac 30% (trzydziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu.
6.

Subfundusz moze zawierac umowy majqce za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Paristwie Czlonkowskim, a takze na jednym z Rynk6w, oraz
umowy majqce za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz moze nabywac papiery
wartosciowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, na warunkach okreslonych w Ustawie.

7.

t.qczna wartosc loka! w jednostki i tytuty uczestnictwa nie moze przekraczac 10%

(dziesi~ciu

procent) wartosci aktyw6w

Subfunduszu.
8.

W zakresie nieuregulowanym Statutem Subfundusz stosuje odpowiednio zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia
inwestycyjne okreslone w Ustawie.

Peine i szczeg6lowe informacje 0 ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Funduszu, oraz zasady polityki
inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu subfunduszu w Arka BZ WBK FlO zawarte zostaty w
rozdziale 15 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku 0
funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z p6zn. zm.), zwanej dalej Ustawq.

Opis stosowanych ograniczer'i inwestycyjnych Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (do 5 maja 2012 r. Arka BZ WBK
Obligacji)
1.

Subfundusz utrzymuje, wylqcznie w zakresie

niezb~dnym

do zaspokojenia biezqcych zobowiqzari,

cz~sc

swoich aktyw6w

na rachunkach bankowych.
2.

Subfundusz moze lokowac do 10%
pieni~znego

(dziesi~ciu

procent) wartosci swoich aktyw6w w papiery wartosciowe i instrumenty rynku

wyemitowane przez jeden podmiot, jezeli Iqczna wartost tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent)

wartosci aktyw6w Subfunduszu.
3.

Subfundusz moze lokowac do 20% (dwudziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu Iqcznie w papiery wartosciowe lub
instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez podmioty nalezqce do grupy kapitalowej, w rozumieniu Ustawy 0
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Rachunkowosci, dla kt6rej sporzqdza
(dziesi~ciu

si~

skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz moze lokowac do 10%

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez jeden podmiot nalezqcy do grupy kapitalowej, 0 kt6rej mowa w zdaniu poprzednim.
4. LqCZna wartosc lokat Subfunduszu w papiery wartosciowe i instrumenty rynku
ponad 5%

(pi~c

pro cent) wartosci aktyw6w Subfunduszu, nie

wi~cej

pieni~znego,

jednak niz 10%

w kt6rych Subfundusz ulokowal

(dziesi~c

procent), wyemitowane przez

podmioty nalezqce do grupy kapitalowej, 0 kt6rej mowa w us!. 3, oraz inne podmioty, nie moze przekroczyc 40%
(czterdziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu.
5.

Subfundusz moze lokowac ponad 35% (trzydziesci
emitowane, gwarantowane lub

por~czane

pi~c

pro cent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe

przez Skarb Paristw lub Narodowy Bank Polski. W takim wypadku Subfundusz

jest zobowiqzany dokonywac lokat w papiery wartosciowe co najmniej szesciu r6znych emisji, z tym ze wartosc lokaty w
papiery zadnej z tych emisji nie moze przewyzszac 30% (trzydziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu.
6.

Subfundusz moze zawierac umowy majqce za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Paristwie Czlonkowskim, a takze na jednym z Rynk6w, oraz
umowy majqce za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz moze nabywac papiery
wartosciowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, na warunkach okreslonych w Ustawie.

7. LqCZna wartosc lokat w jednostki i tytuly uczestnictwa nie moze przekraczac 10%

(dziesi~ciu

procent) wartosci aktyw6w

Subfunduszu.
8. W zakresie nieuregulowanym Statutem Subfundusz stosuje odpowiednio zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia
inwestycyjne okreslone w Ustawie.
9. W zwiqzku ze zmianq prospektu informacyjnego, skr6t6w prospektu oraz statutu Arka BZ WBK FlO z dnia 10 lutego 2012
roku ulegly zmianie zapisy prezentowane w punkcie 7. Aktualne informacje na temat ograniczeri inwestycyjnych mozna
uzyskac w rozdziale 16 Statutu Funduszu
Peine i szczeg6lowe informacje 0 ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Funduszu, oraz zasady polityki
inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych subfunduszu w Arka BZ WBK FlO zawarte zostaly w
rozdziale 16 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku 0
funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z p6zn. zm.), zwanej dalej Ustawq.

Opis stosowanych ograniczen inwestycyjnych Arka BZ WBK Akcji Tureckich

1.

Subfundusz utrzymuje, wylqcznie w zakresie

niezb~dnym

do zaspokojenia biezqcych zobowiqzari,

cz~sc

swoich aktyw6w

na rachunkach bankowych.
2.

Subfundusz moze lokowac do 10%
pieni~znego

(dziesi~ciu

procent) wartosci swoich aktyw6w w papiery wartosciowe i instrumenty rynku

wyemitowane przez jeden podmiot, jezeli Iqczna wartosc tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent)

wartosci aktyw6w Subfunduszu.
3.

Subfundusz moze lokowac do 20% (dwudziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu Iqcznie w papiery wartosciowe lub
instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez podmioty nalezqce do grupy kapitalowej, w rozumieniu Ustawy 0

Rachunkowosci, dla kt6rej sporzqdza
(dziesi~ciu

si~

skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz moze lokowac do 10%

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez jeden podmiot nalezqcy do grupy kapitalowej, 0 kt6rej mowa w zdaniu poprzednim.
4.

LqCZna wartosc lokat Subfunduszu w papiery wartosciowe i instrumenty rynku
ponad 5%

(pi~c

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu, nie

wi~cej

pieni~znego,

jednak niz 10%

w kt6rych Subfundusz ulokowal

(dziesi~c

procent), wyemitowane przez

podmioty nalezqce do grupy kapitalowej, 0 kt6rej mowa w us!. 3, oraz inne podmioty, nie moze przekroczyc 40%
(czterdziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu.
5.

Subfundusz moze zawierac umowy majqce za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Paristwie Czlonkowskim, a takze na jednym z Rynk6w, oraz
umowy majqce za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz moze nabywac papiery
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wartosciowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, na warunkach okreslonych w Ustawie.
6.

t.qczna wartosc lokat w jednostki i tytuly uczestnictwa nie moze przekraczac 10%

(dziesi~ciu

procent) wartosci aktyw6w

Subfunduszu.
7.

W zakresie nieuregulowanym Statutem Subfundusz stosuje odpowiednio zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia
inwestycyjne okreslone w Ustawie.

Peine i szczeg6lowe informacje 0 ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Funduszu, oraz zasady polityki
inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka BZ WBK Akcji Tureckich subfunduszu w Arka BZ WBK FlO zawarte zostaly w
rozdziale 17 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku 0
funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z p6zn. zm.), zwanej dalej Ustawq.

Opis stosowanych ograniczer'i inwestycyjnych Arka BZ WBK Energii

1.

Subfundusz utrzymuje, wylqcznie w zakresie

niezb~dnym

do zaspokojenia biezqcych zobowiqzari,

cz~sc

swoich aktyw6w

na rachunkach bankowych.
2.

Subfundusz moze lokowac do 10%
pieni~znego

(dziesi~ciu

procent) wartosci swoich aktyw6w w papiery wartosciowe i instrumenty rynku

wyemitowane przez jeden podmiot, jezeli Iqczna wartosc tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent)

wartosci aktyw6w Subfunduszu.
3.

Subfundusz moze lokowac do 20% (dwudziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu Iqcznie w papiery wartosciowe lub
instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez podmioty nalezqce do grupy kapitalowej, w rozumieniu Ustawy 0

Rachunkowosci, dla kt6rej sporzqdza
(dziesi~ciu

si~

skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz moze lokowac do 10%

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez jeden podmiot nalezqcy do grupy kapitalowej, 0 kt6rej mowa w zdaniu poprzednim.
4.

t.qczna wartosc lokat Subfunduszu w papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni~znego, w kt6rych Subfundusz ulokowal
ponad 5%

(pi~c

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu, nie

wi~cej

jednak niz 10%

(dziesi~c

procent), wyemitowane przez

podmioty nalezqce do grupy kapitalowej, 0 kt6rej mowa w us!. 3, oraz inne podmioty, nie moze przekroczyc 40%
(czterdziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu.
5.

Subfundusz moze zawierac umowy majqce za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Paristwie Czlonkowskim, a takze na jednym z Rynk6w, oraz
umowy majqce za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz moze nabywac papiery
wartosciowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, na warunkach okreslonych w Ustawie.

6.

t.qczna wartosc lokat w jednostki i tytuly uczestnictwa nie moze przekraczac 34% (trzydziestu czterech procent) wartosci
aktyw6w Subfunduszu.

7. W zakresie nieuregulowanym Statutem Subfundusz stosuje odpowiednio zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia
inwestycyjne okreslone w Ustawie.
Peine i szczeg610we informacje 0 ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Funduszu, oraz zasady polityki
inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka BZ WBK Energii subfunduszu w Arka BZ WBK FlO zawarte zostaly w rozdziale 18
Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku 0 funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z p6zn. zm.), zwanej dalej Ustawq.

Opis stosowanych ograniczer'i inwestycyjnych Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wsehodniej Europy

1.

Subfundusz utrzymuje, wylqcznie w zakresie

niezb~dnym

do zaspokojenia biezqcych zobowiqzari,

cz~sc

swoich aktyw6w

na rachunkach bankowych.
2.

Subfundusz moze lokowac do 10%
pieni~znego

(dziesi~ciu

procent) wartosci swoich aktyw6w w papiery wartosciowe i instrumenty rynku

wyemitowane przez jeden podmiot, jezeli Iqczna wartosc tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent)

wartosci aktyw6w Subfunduszu.
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3.

Subfundusz moze lokowac do 20% (dwudziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu Iqcznie w papiery wartosciowe lub
instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez podmioty nalezqce do grupy kapitalowej, w rozumieniu Ustawy 0
si~

Rachunkowosci, dla kt6rej sporzqdza
(dziesi~ciu

skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz moze lokowac do 10%
pieni~znego

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

wyemitowane przez jeden podmiot nalezqcy do grupy kapitalowej, 0 kt6rej mowa w zdaniu poprzednim.
4. tqczna wartosc lokat Subfunduszu w papiery wartosciowe i instrumenty rynku
(pi~c

ponad 5%

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu, nie

wi~cej

pieni~znego,

jednak niz 10%

w kt6rych Subfundusz ulokowal

(dziesi~c

procent), wyemitowane przez

podmioty nalezqce do grupy kapitalowej, 0 kt6rej mowa w pkt 3, oraz inne podmioty, nie moze przekroczyc 40%
(czterdziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu.
5.

Subfundusz moze lokowac do 34% (trzydziestu czterech procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe
emitowane przez Skarb Paristwa, Narodowy Bank Polski,
jednostk~

jednostk~

samorzqdu terytorialnego, Paristwo Czlonkowskie,

samorzqdu terytorialnego Paristwa Czlonkowskiego, paristwo nalezqce do OECD,

mi~dzynarodowq instytucj~

finansowq, kt6rej czlonkiem jest co najmniej jed no Paristwo Czlonkowskie lub Rzeczpospolita Polska.
6.

Subfundusz moze lokowac do 34% (trzydziestu czterech procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe
por~czone

lub gwarantowane przez podmioty, 0 kt6rych mowa w pkt 5, przy czym Iqczna wartosc lokat w papiery

wartosciowe lub instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez podmiot, kt6rego papiery wartosciowe Sq

por~czane

lub gwarantowane, depozyt6w w tym podmiocie oraz wartosc ryzyka kontrahenta wynikajqca z transakcji, kt6rych
przedmiotem Sq niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie moze przekroczyc 34%
(trzydziestu czterech procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu.
7.

Subfundusz moze zawierac umowy majqce za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Paristwie Czlonkowskim, a takze na jednym z

nast~pujqcych

rynk6w zorganizowanych: American Stock Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange,
Istanbul

Stock

Exchange,

BX Berne

niewystandaryzowane instrumenty

eXchange,

pochodne.

SWX

Swiss Exchange,

Subfundusz moze

oraz umowy

majqce za

przedmiot

nabywac papiery wartosciowe z wbudowanym

instrumentem pochodnym, na warunkach okreslonych w Ustawie.
8.

LqCZna wartosc lokat w jednostki i tytuly uczestnictwa nie moze przekraczac 10%

(dziesi~ciu

procent) wartosci aktyw6w

Subfunduszu.
9.

W zakresie nieuregulowanym Statutem Subfundusz stosuje odpowiednio zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia
inwestycyjne okreslone w Ustawie.

Peine i szczeg6lowe informacje 0 ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Subfunduszu, oraz zasady polityki
inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy zawarte zostaly w rozdziale 19
Statutu. Ponadto Subfundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku 0 funduszach
inwestycyjnych (Oz. U. Nr 146, poz. 1546 z p6zn. zm.), zwanej dalej Ustawq.

Opis stosowanych ograniczen inwestycyjnych Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

1.

Subfundusz utrzymuje, wylqcznie w zakresie

niezb~dnym

do zaspokojenia biezqcych zobowiqzari,

cz~sc

swoich aktyw6w

na rachunkach bankowych.
2.

Subfundusz moze lokowac do 10%
pieni~znego

(dziesi~ciu

procent) wartosci swoich aktyw6w w papiery wartosciowe i instrumenty rynku

wyemitowane przez jeden podmiot, jezeli Iqczna wartosc tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent)

wartosci aktyw6w Subfunduszu.
3.

Subfundusz moze lokowac do 20% (dwudziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu Iqcznie w papiery wartosciowe lub
instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez podmioty nalezqce do grupy kapitalowej, w rozumieniu Ustawy 0

Rachunkowosci, dla kt6rej sporzqdza
(dziesi~ciu

si~

skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz moze lokowac do 10%

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

wyemitowane przez jeden podmiot nalezqcy do grupy kapitalowej, 0 kt6rej mowa w zdaniu poprzednim.
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4. tqczna wartosc lokat Subfunduszu w papiery wartosciowe i instrumenty rynku
ponad 5%

(pi~c

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu, nie

podmioty nalezqce do grupy kapitatowej,

0

wi~cej

pieni~znego,

jednak niz 10%

w kt6rych Subfundusz ulokowat

(dziesi~c

procent), wyemitowane przez

kt6rej mowa w pkt 3, oraz inne podmioty, nie moze przekroczyc 40%

(czterdziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu.
5.

pi~ciu

Subfundusz moze lokowac do 35% (trzydziestu

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe

emitowane przez Skarb Panstwa, Narodowy Bank Polski,
jednostk~

jednostk~

samorzqdu terytorialnego, Panstwo Cztonkowskie,
mi~dzynarodowq insty1ucj~

samorzqdu terytorialnego Panstwa Cztonkowskiego, panstwo nalezqce do OECO,

finansowq, kt6rej czlonkiem jest co najmniej jedno Panstwo Cztonkowskie lub Rzeczpospolita Polska.
6.

Subfundusz moze lokowac do 35% (trzydziestu
por~czone

lub gwarantowane przez podmioty,

wartosciowe lub instrumenty rynku

pieni~znego

pi~ciu

0

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe

kt6rych mowa w pkt 5, przy czym tqczna wartosc lokat w papiery

wyemitowane przez podmiot, kt6rego papiery wartosciowe Sq

por~czane

lub gwarantowane, depozyt6w w tym podmiocie oraz wartosc ryzyka kontrahenta wynikajqca z transakcji, kt6rych
przedmiotem Sq niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie moze przekroczyc 35%
(trzydziestu
7.

pi~ciu

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu.

Subfundusz moze zawierac umowy majqce za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na lerytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Panstwie Cztonkowskim, a takze na jednym z Rynk6w, oraz
umowy majqce za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz moze nabywac papiery
wartosciowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, na warunkach okreslonych w Ustawie.

8.

Subfundusz nie moze lokowac
jednego

funduszu

wi~cej

(subfunduszu)

niz 20% (dwadziescia procent) wartosci swoich aktyw6w w jednostki uczestnictwa
inwestycyjnego

otwartego

lub

tytut6w

uczestnictwa

funduszu

(subfunduszu)

zagranicznego lub tytut6w uczestnictwa instytucji wsp61nego inwestowania. tqczna wartosc lokat w tytuly uczestnictwa
instytucji wsp61nego inwestowania innych niz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuly
uczestnictwa funduszy zagranicznych nie moze przewyzszac 30% (trzydziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu.
9.

W zakresie nieuregulowanym Statutem Subfundusz stosuje odpowiednio zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia
inwestycyjne okreslone w Ustawie.

Petne i szczeg6towe informacje 0 ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Subfunduszu oraz zasady polityki
inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych zawarte zostaly w rozdziale 20 Statutu.
Ponadto Subfundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku 0 funduszach
inwestycyjnych (Oz U. Nr 146, poz. 1546 z p6zn. zm.), zwanej dalej Ustawq.
Opis stosowanych ograniczer'i inwestycyjnych Arka BZ WBK Obligacji Europejskich

1. Subfundusz utrzymuje, wylqcznie w zakresie

niezb~dnym

do zaspokojenia biezqcych zobowiqzan,

cz~sc

swoich aktyw6w

na rachunkach bankowych.
2.

Subfundusz moze lokowac do 10%
pieni~znego

(dziesi~ciu

procent) wartosci swoich aktyw6w w papiery wartosciowe i instrumenty rynku

wyemitowane przez jeden podmiot, jezeli Iqczna wartosc tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent)

wartosci aktyw6w Subfunduszu.
3.

Subfundusz moze lokowac do 20% (dwudziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu Iqcznie w papiery wartosciowe lub
instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez podmioty nalezqce do grupy kapitalowej, w rozumieniu Ustawy

0

Rachunkowosci, dla kt6rej sporzqdza si~ skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz moze lokowac do 10%
(dziesi~ciu

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

wyemitowane przez jeden podmiot nalezqcy do grupy kapitalowej,
4.

0

tqczna wartosc lokat Subfunduszu w papiery wartosciowe i instrumenty rynku
ponad 5%

(pi~c

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu, nie

podmioty nalezqce do grupy kapitalowej,

0

wi~cej

pieni~znego

kt6rej mowa w zdaniu poprzednim.
pieni~znego,

jednak niz 10%

w kt6rych Subfundusz ulokowal

(dziesi~c

procent), wyemitowane przez

kt6rej mowa w pkt 3, oraz inne podmioty, nie moze przekroczyc 40%

(czterdziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu.
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5.

Subfundusz moze lokowae ponad 35% (trzydziesci
emitowane, gwarantowane lub

por~czane

pi~e

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe

przez Skarb Paristwa lub Narodowy Bank Polski. W takim wypadku Subfundusz

jest zobowiqzany dokonywae loka! w papiery wartosciowe co najmniej szesciu r6znych emisji, z tym ze wartose lokaty w
papiery zadnej z tych emisji nie moze przekraczae 30% (trzydziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu.
6.

Subfundusz moze zawierae umowy majqce za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Paristwie Cz+onkowskim, a takze na jednym z Rynk6w, oraz
umowy majqce za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Subfundusz moze nabywae papiery

wartosciowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, na warunkach okreslonych w Ustawie.
7.

tqczna wartose lokat w jednostki i tytu+y uczestnictwa nie moze przekraczae 34% (trzydziestu czterech procent) wartosci
aktyw6w Subfunduszu, wartose lokat w te instrumenty wyemitowane przez jeden podmiot nie moze bye wyzsza niz 20%
(dwadziescia procent) aktyw6w Subfunduszu, a +qczna wartose lokat w tytu+y uczestnictwa emitowane przez fundusze
zagraniczne oraz tytu+y uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce

siedzib~

za granicq nie

moze przewyzszae 30% (trzydziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu.
8.

W zakresie nieuregulowanym Statutem Subfundusz stosuje odpowiednio zasady dywersyfikacji loka! i inne ograniczenia
inwestycyjne okreslone w Ustawie.

Pe+ne i szczeg6+owe informacje 0 ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Subfunduszu oraz zasady polityki
inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka BZ WBK Obligacji Europejskich zawarte zosta+y w rozdziale 21 Statutu. Ponadto
Subfundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku 0 funduszach inwestycyjnych (Oz.
U. Nr 146, poz. 1546 z p6zn. zm.), zwanej dalej Ustawq.

Opis stosowanych ograniczen inwestycyjnych Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych
1.

Subfundusz utrzymuje, wy+qcznie w zakresie

niezb~dnym

do zaspokojenia biezqcych zobowiqzari,

cz~se

swoich aktyw6w

na rachunkach bankowych.
2.

Subfundusz moze lokowae do 10%
pieni~znego

(dziesi~ciu

procent) wartosci swoich aktyw6w w papiery wartosciowe i instrumenty rynku

wyemitowane przez jeden podmiot, jezeli +qczna wartose tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent)

wartosci aktyw6w Subfunduszu.
3.

Subfundusz moze lokowae do 20% (dwudziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu +qcznie w papiery wartosciowe lub
instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez podmioty nalezqce do grupy kapita+owej, w rozumieniu Ustawy 0

Rachunkowosci, dla kt6rej sporzqdza
(dziesi~ciu

si~

skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz moze lokowae do 10%

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez jeden podmiot nalezqcy do grupy kapita+owej, 0 kt6rej mowa w zdaniu poprzednim.
4.

tqczna wartose lokat Subfunduszu w papiery wartosciowe i instrumenty rynku
ponad 5%

(pi~e

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu, nie

wi~cej

pieni~znego,

jednak niz 10%

w kt6rych Subfundusz ulokowa+

(dziesi~e

procent), wyemitowane przez

podmioty nalezqce do grupy kapita+owej, 0 kt6rej mowa w us!. 3, oraz inne podmioty, nie moze przekroczye 40%
(czterdziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu.
5.

Subfundusz moze lokowae ponad 35% (trzydziesci
emitowane, gwarantowane lub

por~czane

pi~e

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe

przez Skarb Paristw lub Narodowy Bank Polski. W takim wypadku Subfundusz

jest zobowiqzany dokonywae lokat w papiery wartosciowe co najmniej szesciu r6znych emisji, z tym ze wartose lokaty w
papiery zadnej z tych emisji nie moze przewyzszae 30% (trzydziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu.
6.

Subfundusz moze zawierae umowy majqce za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Paristwie Cz+onkowskim, a takze na jednym z Rynk6w, oraz
umowy majqce za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz moze nabywae papiery
wartosciowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, na warunkach okreslonych w Ustawie.
(dziesi~ciu

7.

tqczna wartose lokat w tytu+y uczestnictwa nie moze przekraczae 10%

8.

W zakresie nieuregulowanym Statutem Subfundusz stosuje odpowiednio zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia
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inweslycyjne okreslone w Ustawie,
Peine i szczeg6!owe informacje 0 ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Funduszu, oraz zasady polityki
inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych subfunduszu w Arka BZ WBK FlO zawarte zostaly
w rozdziale 22 Statutu, Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku 0
funduszach inwestycyjnych (Oz, U, Nr 146, poz, 1546 z p6zn, zm.), zwanej dalej Ustawq,

Opis stosowanych ogranlczen inwestycyjnych Arka BZ WBK Obligacji Plus

1,

Subfundusz utrzymuje, wy/qcznie w zakresie

niezb~dnym

do zaspokojenia biezqcych zobowiqzan,

cz~sc

swoich aktyw6w

na rachunkach bankowych,
2,

Subfundusz moze lokowac do 10%
pieni~znego

(dziesi~cju

procent) wartosci swoich aktyw6w w papiery wartosciowe i instrumenty rynku

wyemitowane przez jeden podmiot, jezeli Iqczna wartosc tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent)

wartosci aktyw6w Subfunduszu,
3,

Subfundusz moze lokowac do 20% (dwudziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu Iqcznie w papiery wartosciowe lub
instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez podmioty nalezqce do grupy kapitalowej, w rozumieniu Ustawy 0

Rachunkowosci, dla kt6rej sporzqdza
(dziesi~ciu

si~

skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Subfundusz moze lokowac do 10%

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez jeden podmiot nalezqcy do grupy kapitalowej, 0 kt6rej mowa w zdaniu poprzednim,
4,

tqczna wartosc lokat Subfunduszu w papiery wartosciowe i instrumenty rynku
ponad 5%

(pi~c

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu, nie

wi~cej

pieni~znego,

jednak niz 10%

w kt6rych Subfundusz ulokowal

(dziesi~c

procent), wyemitowane przez

podmioty nalezqce do grupy kapitalowej, 0 kt6rej mowa w ust 3, oraz inne podmioty, nie moze przekroczyc 40%
(czterdziestu procent) wartosciaktyw6w Subfunduszu,
5,

Subfundusz moze lokowac ponad 35% (trzydziesci
emitowane, gwarantowane lub

por~czane

pi~c

procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu w papiery wartosciowe

przez Skarb Panstw lub Narodowy Bank Polski. W takim wypadku Subfundusz

jest zobowiqzany dokonywac lokat w papiery wartosciowe co najmniej szesciu r6znych emisji, z tym ze wartosc lokaty w
papiery zadnej z tych emisji nie moze przewyzszac 30% (trzydziestu procent) wartosci aktyw6w Subfunduszu,
6,

Subfundusz moze zawierac umowy majqce za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Panstwie Czlonkowskim, a takze na jednym z Rynk6w, oraz
umowy majqce za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, Subfundusz moze nabywac papiery
wartosciowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, na warunkach okreslonych w Ustawie,

7,

tqczna wartosc lokat w jednostki i tytuly uczestnictwa nie moze przekraczac 10%

(dziesi~ciu

procent) wartosci aktyw6w

Subfunduszu.
8,

W zakresie nieuregulowanym Statutem Subfundusz stosuje odpowiednio zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia
inwestycyjne okreslone w Ustawie,

Peine i szczeg610we informacje 0 ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Funduszu, oraz zasady polityki
inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka BZ WBK Obligacji Plus subfunduszu w Arka BZ WBK FlO zawarte zostaly w
rozdziale 23 Statutu, Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku 0
funduszach inwestycyjnych (Oz, U, Nr 146, poz, 1546 z p6zn, zm,), zwanej dalej Ustawq,

III. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Finna Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Siedziba i adres Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
61-739 Poznan, plac Wolnosci 16
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Dane rejestrowe

Sp6tka wpisana do rejestru

przedsi~biorc6w

prowadzonego przez Sqd Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

Wydzia+ VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, nr KRS 0000001132.

IV. Okres sprawozdawczy i dzieri bilansowy
Prezentowane roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
Sprawozdanie finansowe zosta+o sporzqdzone na dzien 31 grudnia 2012 roku. Dane por6wnawcze obejmujq okres od

1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

V. Kontynuowanie dzialalnosci przez Fundusz oraz okolicznosci wskazujilce
na zagroienie kontynuowania dzialalnosci Funduszu
Prnqczone sprawozdanie finansowe zosta+o sporzqdzone przy za+oteniu kontynuowania dzia+alnosci przez Fundusz oraz jego
Subfundusze w dajqcej

si~

przewidziet przysz+osci. Nie istniejq okolicznosci wSkazujqce na zagrotenie kontynuowania

dzia+alnosci Funduszu i jego Subfunduszy.

VI. Wskazanie zakresu zmian dotyCZilCych liczby posiadanych przez Fundusz
Subfunduszy w okresie sprawozdawczym
W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku liczba posiadanych przez Fundusz Arka BZ WBK FlO Subfunduszy
uleg+a zmianie.
W dniu 10 lutego 2012 roku zosta+y utworzone kolejne Subfundusze funduszu Arka BZ WBK FlO, a mianowicie Subfundusz
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych i Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus.

VII. Dane identyfikujilce bieglego rewidenta
KPMG Audyt Sp6+ka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp6tka komandytowa
ul. Ch+odna 51
00-867 Warszawa
KPMG Audyt Sp6tka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp6+ka komandytowa jest podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdan finansowych wpisanym na

list~

pod numerem 3546.

VIII. Wskazanie kategorii jednostek uczestnictwa i cech je roinicujilcych
Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa

nast~pujqcych

kategorii: A, SiT. Jednostki Uczestnictwa r6tnych kategorii r6tniq

si~

wysokosciq lub ewentualnie sposobem naliczania op+aty za zarzqdzanie, stanowiqcej wynagrodzenie Towarzystwa za
zarzqdzenie aktywami poszczeg61nych Subfunduszy. Jednostki Uczestnictwa przydzielane Sq z dok+adnosciq do jednej
tysi~cznej

jednostki. Z chwilq odkupienia przez Fundusz Jednostki Uczestnictwa Sq umarzane z mocy prawa.

Jednostki Uczestnictwa poszczeg61nych kategorii zbywane Sq podmiotom w zaletnosci od Wartosci Inwestycji Uczestnika.
Jesli Wartost Inwestycji Uczestnika wynosi:
a) mniej nit 100000,00 z+ (sto tysi~cy z+otych) - Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
b) co najmniej 100000,00 z+ (sto tysi~cy z+otych) i mniej nit 1 000000,00 z+ (jeden milion z+otych) - Fundusz zbywa
Jednostki Uczestnictwa kategorii S,
c)

co najmniej 1 000000,00 z+ (jeden milion z+otych) - Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii T.

W przypadku wp+at w euro lub dolarach amerykanskich wp+aty te przeliczane Sq na

walut~

polskq wed+ug (odpowiednio)

Kursu Rozliczeniowego EUR lub Kursu Rozliczeniowego USD z dnia nabycia Jednostki Uczestnictwa.
Wartost Inwestycji Uczestnika jest to wartost Jednostek Uczestnictwa (okreslona wedwg ceny nabycia) zapisanych na
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rejestrach Uczestmka subfunduszy funduszu Arka BZ WBK FlO zarzqdzanych przez Towarzystwo, nalezqcych do
Uczestnika,

powi~kszona 0

W przypadku

osiqgni~cia

biezqce wplaty.

albo przekroczenia przez Wartost Inwestycji Uczestnika prog6w,

0

kt6rych mowa powyzej, Fundusz

dokonuje odpowiedniej zamiany kategorii Jednostek Uczestnictwa. Zamiana jest dokonywana w Oniu Wyceny, w kt6rym
wystqpila okolicznost uzasadniajqca

zamian~.

IX. Metodologia przygotowania potct,czonego sprawozdania finansowego
PoIqczone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK FlO sporz<tdzone zostalo poprzez zsumowanie odpowiednich pozycji
sprawozdar'l jednostkowych subfunduszy Arka BZ WBK Akcji, Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych, Arka BZ WBK Stabilnego
Wzrostu, Arka BZ WBK Zr6wnowazony, Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu, Arka BZ WBK Energii, Arka BZ WBK Akcji Tureckich,
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych, Arka BZ WBK Obligacji Europejskich, Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i
Wschodniej Europy, Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych oraz Arka BZ WBK Obligacji Plus w funduszu Arka BZ WBK FlO
zgodnie z § 36 us!. 1 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczeg61nych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859).

W biezqcym sprawozdaniu finans-owym dokonano nast~pujqcych zmian danych dotyczqcych roku 2011 w por6wnaniu do
danych zaprezentowanych w sprawozdaniu rocznym za rok 2011.
a) Zmiany w Bilansie
Bilans
(w tysi<1.cach zlotych, z wyj<1.tkiem liczby (w sz!.) i wartoscl jednostek uczestnictwa (w zl))
Dane por6wnawcze przed
zmian<1. prezentacji
Wartost wedlug stanu na dzlen
bllansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

Korekta prezentacji danych

Dane por6wnawcze po zmianle
prezentacji
Wartost wedlug stanu na dzlen
bilansowy31.12.2011 r.
(w tys. zl)

Kapltal wplacony

88208315

(1 900603)

86307712

Kapital wyplacony

(83539582)

1 900603

(81 638979)

Pozycja

b) Zmiany w Zestawieniu zmian w aktywach netto
Zestawlenie zmian w aktywach netto
(w tysi<1.cach zlotych, z wyj<1.tkiem liczby (w sz!.) I wartosci jednostek uczestnictwa (w zl))
Dane por6wnawcze przed
zmian<1. prezentacji
Wartosc wedlug stanu na dzien
bilansowy 31.12.2011 r.
(wtys. zl)

Korekta prezentacji danych

Dane por6wnawcze po zmianie
prezentacji
Wartost wedlug stanu na dzien
bilansowy31.12.2011 r.
(wtys. zl)

Zmiana kapitalu wplaconego
(powi~kszenie kapltalu z ty1ulu
zbytych jednostek uczestnlctwa)

4394665

( 1 659864)

2734801

Zmiana kapitalu wyplaconego
(zmniejszenie kapitalu z ty1ulu
odkupionych jednostek
uczestnictwa)

6005361

( 1 659864)

4345497

Pozycja

Zmiana prezentowanych danych spowodowana zostala zmianq sposobu ujmowania w ksi~gach rachunkowych Subfunduszy
transakcji jednoczesnegonabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Dotychczasowy spos6b uj~cia transakcji jednoczesnego
nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa polegal m.in. na jednoczesnym zwi~kszeniu kapitalu wplaconego i kapitalu
wyplaconego Subfunduszy 0 t~ samq wartost. W biezqcym okresie sprawozdawczym dokonano zmiany polegajqcej na
wylqczeniu transakcji jednoczesnego nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa z kapital6w Subfunduszy. Korekta
skutkowala pomniejszeniem kapitalu wplaconego i wyplaconego 0 r6wne sobie kwoty wynikajqce z transakcji jednoczesnego
nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w por6wnywalnych danych finansowych Subfunduszy.
Korekta nie miala wplywu na wartost aktyw6w netlo Subfunduszy w poszczeg61nych dniach wyceny ani na wartost aktyw6w
netlo wykazanq w poszczeg61nych sprawozdaniach finansowych za lata 2010 oraz 2011.
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Od 1 stycznia 2012 roku uleg+a zmianie prezentacja instrument6w emitowanych przez fundusze ETF (Exchange Traded Fund)
w cz~sci "Zestawienie lokat". Wczesniej by+y one prezentowane jako sk+adnik "Certyfikaty Inwestycyjne". Obecnie takie
instrumenty ujmowane Sq w ramach pozycji "Tytu+y uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce
siedzib~ za granicq".
Wprowadzone zmiany nie majq wp+ywu na wynik z operacji Funduszu Arka BZ WBK FlO.
Ponizej zaprezentowano wp+yw tych zmian na dane prezentowane w okresie por6wnawczym
Zestawienie lokat - Tabela glowna pozycja

Skladnikllokat

Dane porownawcze przed
zmian<1. prezentacji

Dane porownawcze po zmianie
prezentacji

Wartost wedlug wyceny na
dzieli bilansowy 31.12.2011 r
(wtys. zl)

Korekta prezentacji danych

Wartost wedlug wyceny na dzieli
bilansowy 31 .12.2011 r.
(w tys. zl)

Certy1ikaty inwestycyjne

90859

(90859)

-

Tytuly uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspolnego
inwestowania maj<1.ce siedzibfJ
za granlC<t

11 812

90859

102671
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PoI2lczone zestawienie lokat
1)

Tabela gl6wna
31.12.2012 r.

SKlADNIKI LOKAT

Akcje

31.12.2011 r.

Wartosc
wedfug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. zf)

Wartosc
wedfug ceny
nabycia
(wtys. zf)

Procentowy
udziafw
aktywach
og6fem

Wartosc
wedfug ceny
nabycia
(wtys. zf)

Wartosc
wedfug
wyceny na
dzier'i
bilansowy
(wtys. zf)

Procentowy
udzlafw
aktywach
og6fem

2265892

2786125

43,74%

2878019

2777006

44,23%

-

-

-

-

-

-

8360

9387

0,15%

-

-

-

-

504

0,01%

-

258

0,00%

51721

59084

0,93%

53254

71050

1,13%

125818

127176

2,00%

100052

101752

1,62%

2840879

2964705

46,54%

2550203

2631 071

41,91%

Instrumenty pochodne

-

45

0,00%

-

-

-

Udzialy w sp6tkach z ograniczonq
odpowiedzialnosciq

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

42889

49386

0,77%

98112

102671

1,64%

-

-

-

-

Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe

Tytuly uczestnictwa emitowane
przez instytucje wsp61nego
inwestowania majqce siedzib~ za
granicq
Wierzytelnosci

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Oepozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomosci

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

5335559

5996412

94,14%

5679640

5683808

90,53%

Suma
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PoI2lczony bilans
(w tysiqcach ztotych)

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

6369447

6278472

79108

41704

167740

462078

126187

90882

5570794

5041 392

2660519

2070129

425618

642416

304186

560942

II. Zobowiqzania

176637

426483

III. Aktywa netto

6192810

5851989

IV. Kapitat Funduszu

4027561

4668733

88271230

86307712

(84243669)

(81638979)

1544667

1218464

163763

92094

1380904

1 126370

620582

(35208)

6192810

5851989

I. Aktywa
1 Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
2. Naleznosci
3. Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

drugiej strony do odkupu

4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- d+uzne papiery wartosciowe
5. Sk+adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- d+uzne papiery wartosciowe

1. Kapita+ wp+acony
2. Kapita+ wyp+acony
V. Dochody zatrzymane

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netlo
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk
(strata) ze zbycia lokat
VI. Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny
nabycia

VII. Kapitat Funduszu i zakumulowany wynik z operacji

PoI'1.czony bilans nalezy analizowac l'1.cznie z wprowadzeniem i sprawozdanlami jednostkowymi Subfunduszy, kt6re stanowi'1. integraln'1.
sprawozdania finansowego.
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Pol2lczony rachunek wyniku z operacji
(w tysictcach zfotych)
,---------1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
I. Przychody z lokat

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.

254 587

220921

122873

107440

131498

110184

-

3268

216

29

II. Koszty Funduszu

182918

224785

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

159053

211 809

2549

3059

11

1

1680

1237

15275

3751

4350

4928

1. Dywidendy i inne udzialy w zyskach
..

2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo r6znic kursowych
4. Pozostale
-

2. Oplaty dla Depozytariusza
3. Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
4. Koszty odsetkowe
5. Ujemne saldo r6znic kursowych
6. Pozostale

-

-

IV. Koszty funduszu netto

182918

224785

V. Przychody z lokat netto

71669

(3864)

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

910324

(1484 879)

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

254534

(347396)

12498

(73495)

655790

(1 137483)

(91 817)

99523

981993

(1488743)

III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

- z Iytulu r6znic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny
lokat, w tym:
- z tytulu r6znic kursowych
VII. Wynik z operacji

PoI'1.czony rachunek wyniku z operacji nalezy analizowac l'1.cznie z wprowadzeniem i sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy, kt6re stanowi'1.
Integraln'1. cz~sc sprawozdania finansowego.
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PoI2lczone zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysiqcach ztotych)
1.01.2012 r.- 31.12.2012 r.

1.01.2011 r.- 31.12.2011 r.

5851989

8951428

981 993

(1488743)

71669

(3864)

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

254 534

(347396)

c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny
lokat

655790

(1 137483)

981 993

(1488743)

I. Zmiana wartosci aktyw6w netto
1. Wartosc aktyw6w netlo na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za ok res sprawozdawczy (razem), w tym:
a) przychody z lokat netto

3. Zmiana w aktywach netto z tytu+u wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochod6w (przychod6w) Funduszu (razem), w
tym:

-

-

a) z przychod6w z lokat netto

-

-

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

-

-

c)

-

-

(641 172)

(1 610696)

a) zmiana kapita+u wp+aconego (powi~kszenie kapita+u z
tytu+u zbytych jed nostek uczestnictwa)

1 963518

2734801

b) zmiana kapita+u wyp+aconego (zmniejszenie kapita+u z
tytu+u odkupionych jednostek uczestnictwa)

2604690

4345497

6. tqczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

340821

(3099439)

7. Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego

6192810

5851989

8. Srednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

5964139

7543514

z przychod6w ze zbycia lokat

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

PoI'1.czone zestawienie zmian w aktywach netto nalezy anallzowac l'1.cznie z wprowadzeniem i sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy, kt6re
stanowi'1. integraln'1. cz~sc sprawozdania finansowego.
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Warszawa, dnia 18 kwietnia 2013 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.l\" pelniqcy obowiqzki depozytariusza dla Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ("Fundusz"), zarzqdzanego przez BZ WBK Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadz'lcego dzialalnosc jako fundusz z wydzielonymi

subfunduszami:
- Arka BZ WBK Akcji,
- Arka BZ WBK Zr6wnowazony,
- Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu,
- Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu,
- Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych,
- Arka BZ WBK Akcji Tureckich,
- Arka BZ WBK Energii,
- Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych,
- Arka BZ WBK Obligacji Europejskich,
- Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych,
- Arka BZ WBK Obligacji Plus,
dzialajqc w zwiqzku z § 37 ust. I pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr
249, poz. 1859), oswiadcza, ze:
dane dotycz'lce stan6w aktyw6w Funduszu w szczeg61nosci aktyw6w zapisanych na rachunkach
pieni~znych

i rachunkach papier()w wartosciowych oraz pozytk6W z tych aktyw6w, przedstawione

w POIqczonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 0 I stycznia 2012 roku do 31 grudnia
2012 roku S'l zgodne ze stanem faktycznym.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warszawa, dnia i 8 kwietnia 2013 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A" petniqcy obowiqzki depozytariusza dla Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (',Fundusz"), zarzqdzanego przez BZ WBK Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dzialalnosc jako fundusz z wydzielonymi

subfunduszami:
- Arka BZ WB K Akcj i,
- Arka BZ WBK Zrownowazony,
- Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu,
- Arka BZ WBK Ochrony Kapitaiu,
- Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych,
- Arka BZ WBK Akcji Tureckich,
- Arka BZ WBK Energii,
- Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych,
- Arka BZ WBK Obligacji Europejskich,
- Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych,
- Arka BZ WBK Obligacji Plus,
dzialajqc w zwiqzku z § 37 ust. I pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr
249, poz. 1859), oswiadcza. ze:

dane dotyczqce stan6w aktyw6w subfunduszu Arka BZ WBK Akcji. w szczeg61nosci aktyw6w
zapisanych na rachunkach

pieni~znych

i rachunkach papier6w wartosciowych oraz pozytkow z tych

aktyw6w, przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Arka BZ WBK
Akcji za okres od 0 I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sq zgodne ze stanem faktycznym.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2013 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYT ARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A., pelniqcy obowiqzki depozytariusza dla Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ("Fundusz"), zarzqdzanego przez BZ WBK Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dzialalnosc jako fundusz z wydzielonymi
subfunduszami:
- Arka BZ WBK Akcji,
- Arka BZ WBK Zrownowazony,
- Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu,
- Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu,
- Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych,
- Arka BZ WBK Akcji Tureckich,
- Arka BZ WBK Energii,
- Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych,
- Arka BZ WBK Obligacji Europejskich,
- Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych,
- Arka BZ WBK Obligacji Plus,

dzialajqc w zwi'lzku z § 37 ust. I pkt 2 Rozporz'ldzenia

Mini~tra

Finansow z dnia 24 grudnia 2007

roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr
249, poz. 1859), oswiadcza. ze:

dane dotycz'lce stanow aktywow subfunduszu Arka BZ WBK Zrownowazony, w szczegolnosci
aktywow zapisanych na rachunkach

pieni~znych

i rachunkach papierow wartosciowych oraz

pozytkow z tych aktyw(iw, przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu
Arka BZ WBK Zr(iwnowazony za okres od 0 I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sq zgodne
ze stanem faktycznym.
Bank Handlowy w

S.A.

Warszawa. dnia 18 kwietnia 2013 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A .• pelniqcy obowiqzki depozytariusza dla Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( •• Fundusz"'), zarzqdzanego przez BZ WBK Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadz<tcego dzialalnosc jako fundusz z wydzielonymi
subfunduszami:
- Arka BZ WBK Akcji,
- Arka BZ WBK Zrownowazony.
- Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu,
- Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu,
- Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych,
- Arka BZ WBK Akcji Tureckich.
- Arka BZ WBK Energii,
- Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych,
- Arka BZ WBK Obligacji Europejskich.
- Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych,
- Arka BZ WBK Obligacji Plus,

dzialajqc w zwiqzku z § 37 ust. I pkt 2 Rozporz<tdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr
249. pOZ. 1859), oswiadcza. ze:

dane dotyczqce stanow aktywow subfunduszu Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, w szczeg61nosci
aktyw6w zapisanych na rachunkach

pieni~znych

i rachunkach papier6w wartosciowych oraz

pozytkow z tych aktyw6w. przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku S<t
zgodne ze stanem faktycznym.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2013 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A., perni'lcy obowi'lzki depozytariusza dla Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ("Fundusz"), zarz'ldzanego przez BZ WBK Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadz'lcego dziaralnosc jako fundusz z wydzielonymi
subfunduszami:
- Arka BZ WBK Akcji,
- Arka BZ WBK Zr6wnowazony,
- Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu,
- Arka BZ WBK Ochrony Kapitaru,
- Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych,
- Arka BZ WBK Akcji Tureckich,
- Arka BZ WBK Energii,
- Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych,
- Arka BZ WBK Obligacji Europejskich,
- Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych,
- Arka BZ WBK Obligacji Plus,

dzialaj'lc w zwi'lzku z § 37 ust. I pkt 2 Rozporz'ldzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr
249. poz. 1859), oswiadcza, ze:

dane dotycz'lce stan6w aktyw6w subfunduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitaru. w szczeg61nosci
aktyw6w zapisanych na rachunkach pienii(znych i rachunkach papier6w wartosciowych oraz
pozytk6w z tych aktyw6w. przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu
Arka BZ WBK Ochrony Kapitaru za okres od 0 I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku S'l
zgodne ze stanem faktycznym.
Bank Handlowy w WarszawiejS.A.
,

j:,

Warszawa. dnia 18 kwietnia 2013 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYT ARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A .. petniqcy obowiqzki depozytariusza dla Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego C.Fundusz"), zarzqdzanego przez BZ WBK Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dziatalnosc jako fundusz z wydzielonymi
subfunduszami:
- Arka BZ WB K Akcj i,
- Arka BZ WBK Zr6wnowaZony,
- Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu,
- Arka BZ WBK Ochrony Kapitatu.
- Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych.
- Arka BZ WB K Akcj i Tureckich.
- Arka BZ WBK Energii.
- Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych,
- Arka BZ WBK Obligacji Europejskich,
- Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych,
- Arka BZ WBK Obligacji Plus.

dziatajqc w zwiqzku z § 37 ust. 1 pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr
249, poz. 1859), oswiadcza, ze:

dane dotyczqce stan6w aktyw6w subfunduszu Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych, w szczeg61nosci
aktyw6w zapisanych na rachunkach pieni<;!znych i rachunkach papierow wartosciowych oraz
pozytk6w z tych aktyw6w. przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sq
zgodne ze stanem faktycznym.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warszawa. dnia 18 kwietnia 2013 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A .. petni'lcy obowi'lzki depozytariusza dla Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (..Fundusz"). zarz'ldzanego przez BZ WBK Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadz'lcego dziatalnosc jako fundusz z wydzielonymi
subfunduszami:
- Arka BZ WB K Akcj i.
- Arka BZ WBK Zrownowazony,
- Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu,
- Arka BZ WBK Ochrony Kapitatu,
- Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych,
- Arka BZ WB K Akcj i Tureckich,
- Arka BZ WBK Energii,
- Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych,
- Arka BZ WBK Obligacji Europejskich,
- Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych,
- Arka BZ WBK Obligacji Plus,

dziaraj'lc w zwiqzku z § 37 Ust. I pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007

L

Nr

249, poz. 1859), oswiadcza, ze:

dane dotycz'lce stanow aktywow subfunduszu Arka BZ WBK Akcji Tureckich. w szczegolnosci
aktywow zapisanych na rachunkach pieniyznych i rachunkach papierow wartosciowych oraz
pozytkow z tych aktywow. przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu
Arka BZ WBK Akcji Tureckich za okres od 0 I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku S'l zgodne
ze stanem faktycznym.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warszawa. dnia 18 kwietnia 2013 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A .. petni'lcy obowi'lzki depozytariusza dla Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego C.Fundusz"). zarz'ldzanego przez BZ WBK Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadz'lcego dzialalnosc jako fundusz z wydzielonymi
subfunduszami:
- Arka BZ WBK Akcji.
- Arka BZ WBK ZrownowaZony.
- Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu.
- Arka BZ WBK Ochrony Kapitaru.
- Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych,
- Arka BZ WBK Akcji Tureckich.
- Arka BZ WB K Energii.
- Arka BZ WB K Akcj i Srodkowej i W schodniej Europy.
- Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych,
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich.
- Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych,
- Arka BZ WBK Obligacji Plus.

dziaiaj'lc w zwi'lzku z

~

37 ust. I pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007

roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr
249. poz. 1859), oswiadcza. ze:

dane dotycz'lce stanow aktywow subfunduszu Arka BZ WBK Energii. w szczegolnosci aktywow
zapisanych na rachunkach

pieni~znych

i rachunkach papierow wartosciowych oraz pozytkow z tych

aktywow. przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Arka BZ WBK
Energii za okres od 0 I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku S'l zgodne ze stanem faktycznym.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warszawa. dnia 18 kwietnia 2013 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A .. pe1ni'lCY obowi'lzki depozytariusza dla Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (..Fundusz").

zarz~dzanego

przez BZ WBK Towarzystwo

Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadz'lcego dzialalnosc jako fundusz z wydzielonymi
subfunduszami:
- Arka BZ WBK Akcji.
- Arka BZ WBK ZrownowaZony.
- Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu.
- Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu.
- Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych.
- Arka BZ WBK Akcji Tureckich.
- Arka BZ WBK Energii.
- Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy.
- Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych.
- Arka BZ WBK Obligacji Europejskich.
- Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych.
- Arka BZ WBK Obligacji

Plu~.

dzialaj'lc w zwi'lzku z § 37 Ust. I pkt 2 Rozporz'ldzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr
249. poz. U559), oswiadcza. ze:

dane dotycz'lce stanow aktywow subfunduszu Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy.
w szczegolnosci

aktywow

zapisanych

na rachunkach

pieniyznych

i rachunkach

papierow

wartosciowych oraz pozytkow z tych aktywow. przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym subfunduszu Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy za okres od 01
stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

s~ zgodne

ze stanem faktycznym.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2013 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYT ARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A., pelniqcy obowiqzki depozytariusza dla Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ("Fundusz"), zarzqdzanego przez BZ WBK Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dzialalnosc jako fundusz z wydzielonymi
subfunduszami:
- Arka BZ WBK Akcji,
- Arka BZ WBK ZrownowaZony,
- Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu,
- Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu,
- Arka BZ WBK ObJigacji Skarbowych,
- Arka BZ WBK Akcji Tureckich,
- Arka BZ WBK Energii,
- Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych.
- Arka BZ WBK ObJigacji Europejskich,
- Arka BZ WBK ObJigacji Korporacyjnych,
- Arka BZ WBK Obligacji Plus,

dzialajqc w zwiqzku z § 37 Ust. I pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr
249, poz. 1859), oswiadcza, ze:

dane dotyczi:lce stanow aktyw6w subfunduszu Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych,
w szczeg61nosci aktywow

zapisanych

na rachunkach

pieni~znych

i rachunkach

papier6w

wartosciowych oraz pozytk6w z tych aktywow, przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym subfunduszu Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych za okres od 0 I stycznia
2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sq zgodne ze stanem faktycznym.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warszawa. dnia 18 kwietnia 2013 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A .. pelniqcy obowiqzki depozytariusza dla Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego C.Fundusz"). zarzqdzanego przez BZ WBK Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dzialalnosc jako fundusz z wydzielonymi
subfunduszami:
- Arka BZ WBK Akcji,
- Arka BZ WBK Zrownowazony,
- Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu,
- Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu,
- Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych,
- Arka BZ WBK Akcji Tureckich,
- Arka BZ WBK Energii,
- Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych.
Arka BZ WBK ObJigacji Europejskich,
- Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych,
- Arka BZ WBK ObJigacji Plus,

dzialajqc w zwiqzku z § 37 ust. I pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr
249, poz, 1859). oswiadcza, ze:

dane

dotyczqce

w szczeg61nosci

stanow

aktywow

subfunduszu

aktyw6w zapisanych

Arka

na rachunkach

BZ

WBK

pienittznych

ObJigacji

Europejskich,

i rachunkach

papierow

wartosciowych oraz pozytkow z tych aktywow, przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym subfunduszu Arka BZ WBK Obligacj i Europejskich za okres od 0 I stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku S'l. zgodne ze stanem faktycznym.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warszawa. dnia 18 kwietnia 2013 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A .. pelniqcy obowiqzki depozytariusza dla Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (..Fundusz"). zarzqdzanego przez BZ WBK Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dzialalnos6 jako fundusz z wydzielonymi
subfunduszami:
- Arka BZ WB K Akcj i.
- Arka BZ WBK Zr6wnowazony.
- Arb BZ WBK Stabilnego Wzrostu.
- Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu.
- Arka BZ WBK ObJigacji Skarbowych.
- Arka BZ WBK Akcji Tureckich.
- Arka BZ WBK Energii.
- Arb BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy.
- Arb BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych.
- Arb BZ WBK Obligacji Europejskich.
- Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych.
- Arka BZ WBK Obligacji Plus.

dzialajqc w zwiqzku z § 37 ust. I pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr
249. poz. 1859). oswiadcza. ze:

dane dotyczqce stanow aktywow subfunduszu
w szczegolnosci aktywow

zapisanych

Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych,

na rachunkach

pieni~znych

i rachunkach

papierow

wartosciowych oraz pozytk6w z tych aktywow, przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym subfunduszu Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych za okres od 10 lutego 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku Sq zgodne ze stanem faktycznym.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2013 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A .. pelniqcy obowiqzki depozytariusza dla Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CFundusz"), zarzqdzanego przez BZ WBK Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dzialalnosc jako fundusz z wydzielonymi
subfunduszami:
- Arka BZ WBK Akcji,
- Arka BZ WBK Zr6wnowazony,
- Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu,
- Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu,
- Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych,
- Arka BZ WBK Akcji Tureckich,
- Arka BZ WBK Energii.
- Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych,
- Arka BZ WBK ObJigacji Europejskich,
- Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych,
- Arka BZ WBK Obligacji Plus,

dzialajqc w zwiqzku z § 37 ust. I pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr
249, pOZ. 1859), oswiadcza, ze:

dane dotyczqce stanow aktyw6w subfunduszu Arka BZ WBK Obligacji Plus, w szczeg61nosci
aktyw6w zapisanych na rachunkach

pieni~znych

i rachunkach papier6w wartosciowych oraz

pozytk6W z tych aktyw6w, przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu
Arka BZ WBK Obligacji Plus za okres od 10 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sq zgodne ze
stanem faktycznym.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

LIST TOW ARZYSTW A
SKIEROWANY DO UCZESTNIKOW FUNDUSZU

BZ WBK Towarzvstwo Funduszv Inwestvcvinvch S.A.
pl. Wolnosci 16. 61-139 Poznan
telelon: 801123 8011ub [+48) 6188519 19

Szanowni Panstwo!

Przekazujemy Panstwu roczne sprawozdania finansowe Funduszy Inwestycyjnych Arka wraz z opiniq i raportem
biegtego rewidenta oraz oswiadczeniem Depozytariusza. W sprawozdaniach znajdq Panstwo

mi~dzy

innymi

szczegOtowe informacje dotyczqce portfeli inwestycyjnych subfunduszy.

Sprawozdania finansowe za 2012 rok warto analizowac w kontekscie sytuacji gospodarczej w minionym roku.
Splot kilku czynnikow sprawit, ze w roku 2012 szczegolnie popularne wsrod inwestorow byty fundusze dtuzne.
Jednq z najwazniejszych przyczyn tej popularnosci byto oczekiwane przez inwestorow
Polityki

Pieni~znej

mi~dzynarodowy

cyklu obnizek stop procentowych. Dodatkowo

rozpocz~cie

Rad~

przez

kapitat wobec bardzo niskich

stop procentowych na gtownych rynkach dtugu (USA i strefa euro) oraz wobec zapowiedzi utrzymania takiego
stanu poszukiwat bardziej atrakcyjnych aktywow na rynkach wschodzqcych, m.in. w Polsce. Czynniki te sprzyjaty
silnemu wzrostowi cen papierow skarbowych i w efekcie obserwowalismy roczne stopy zwrotu istotnie
przekraczajqce poziom 10%. Tak wysokie stopy zwrotu z aktywow uznawanych za stosunkowo bezpieczne to
zjawisko wyjqtkowe.

Ubiegty rok byt takze bardzo udany dla rynku akcji. Bez cienia przesady mozna powiedziec, ze w 2012 roku hossa
zagoscita na wielu gietdach na swiecie, w tym takze na parkietach krajow Europy Srodkowo-Wschodniej.
W naszym regionie najlepiej zachowywata

si~

gietda turecka, ktorej indeks wzrost 0 ponad 50% w lokalnej walucie.

Tak imponujqcy wynik to poktosie dobrej sytuacji gospodarczej Turcji i podwyzszenia przez

agencj~

Fitch temu

panstwu ratingu do poziomu inwestycyjnego w listopadzie 2012 r. Bardzo dobrze radzit sobie takte nasz rodzimy
rynek - indeks WIG wzrost 0 26,2%, a WIG20 0 20,4% rok do roku. Warto zauwazyc, ze pod koniec 2011 roku
wi~kszosc

si~

analitykow spodziewata

kolejny potwierdzita

si~

pogorszenia koniunktury gospodarczej i gietdowej w 2012 roku. Po raz

teza, ze rynku nie da

si~

przewidziec w krotkim terminie.

Opisane tendencje na rynkach akcji i dtugu ksztattowaty stopy zwrotu nizej wymienionych subfunduszy dwoch
funduszy parasolowych: Arka BZ WBK FlO oraz Arka Prestiz SFIO.

Stopy zwrotu

Stopy zwrotu

w okresie

w okresie

31.12.2011 r.-

31.12.2007 r.-

31.12.2012 r.

31.12.2012 r.

Arka BZ WBK Akcji (PLN)

21,92%

(34,92)%

Arka BZ WBK Zrownowazony (PLN)

20,95%

(17,09)%

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (PLN)

18,17%

8,94%

Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (PLN)

12,89%

41,62%

subfundusze funduszu Arka BZ WBK FlO

(symbol waluty, w ktorej wyrazona jest jednostka
uczestnictwa)

-

-

-

-

--

-

-

-

-

--

-

-

--
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Arka BZ WBK Ochrony Kapitaru (PLN)

5,62%

24,97%

Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (PLN)

1,37%

53,37%

Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR *)

9,51%

34,38%

Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (PLN)

7,92%

6,58%

Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR*)

16,60%

(6,62)%

Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD*)

18,99%

(16,28)%

Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy (PLN)

28,20%

(25,45)%

Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy (EUR*)

38,50%

(34,68)%

Arka BZ WBK Akcji Tureckich (PLN)

50,08%

-

Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR*)

62,14%

-

Arka BZ WBK Energii (PLN)

(3,23)%

-

Arka BZ WBK Energii (EUR*)

4,55%

Arka BZ WBK Energii (USD*)

6,70%

-

Stopy zwrotu

subfundusze funduszu Arka Prestii: SFIO

w okresie

(symbol waluty, w ktorej wyrazona jest jednostka

31.12.2011 r.-

uczestnictwa)

31.12.2012 r.
21,57%

Arka Prestiz Akcji Polskich (PLN)
Arka Prestiz Akcji Rosyjskich (PLN)

7,06%

Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy (PLN)

31,35%

Arka Prestiz Obligacji Skarbowych (PLN)

12,35%

Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych (PLN)

10,56%

Podane wyniki Sq stopami zwrotu jednostki uczestnictwa Funduszu (w przypadku subfunduszy funduszu
ATka BZ WBK FlO: kategorii A) w podanych okresach, Sq oparte na danych historycznych i nie

uwzg/~dniajq

podatku od dochod6w kapitalowych ani oplat zwiqzanych ze zbyciem i odkupieniem jednostek uczestnictwa
zgodnie z Tabe/q Oplat

dost~pnq

na stronie www.aTka.pl (ATka BZ WBK FlO) oraz na stronie

www.prestiz.aTka.pl (ATka Prestit SFIO). Fundusze nie gwarantujq

osiqgni~cia

podobnych wynikow

w przyszlosci. Stopy zwrotu Sq wyliczone na podstawie wyceny sprawozdawczej jednostek uczestnictwa na
ostatni dzieri roku. Roczne stopy zwrotu Sq podane dla subfunduszy istniejqcych co najmniej 1 rok.
Subfundusze ATka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych i ATka BZ WBK Obligacji Plus rozpocz* dzialalnosc
10.02.2012 r. i dlatego nie ma ich w powytszej tabeli. Zannuafizowane stopy zwrotu tych subfunduszy od
poczqtku dzialalnosci do 31.12.2012 r. wynoszq odpowiednio 8,15% (ATka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych)
oraz 10,80% (ATka BZ WBK Obligacji Plus).

Zwracajq
roku

uwag~

osiqgn~a

bardzo wysokie stopy zwrotu subfunduszy dtuznych. Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych w 2012
rentownosc 12,9%, natomiast roczna stopa zwrotu Arki Prestiz Obligacji Skarbowych wyniosta

12,3%. Jak juz wyzej wspomniano, trudno spodziewac

si~

powt6rzenia takich wynikow w roku 2013. Bardzo dobra

koniunktura na rynku dtugu, ale takze bardzo dobre wyniki rynk6w akcyjnych wptywaty r6wniez na subfundusze
mieszane: Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 18,2% i Arka BZ WBK Zr6wnowazony 21 ,0%. Najlepsze stopy zwrotu

www.arka.pl
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pokazaty subfundusze akcyjne, w szczeg61nosci Europy Srodkowo-Wschodniej. Najwyzszq rocznq stop~ zwrotu
osiqgn~a

Arka BZ WBK Akcji Tureckich, zyskujqc 50,1% (w PLN).

przy okazji rocznego podsumowania pragniemy Panstwa poinformowac, ze przewazajqca wi~kszosc subfunduszy
osiqgn~a

zarzqdzanych przez BZ WBK TFI SA w 2012 roku

wyniki zar6wno powyzej benchmarku brutto,

jak i mediany dla danej kategorii, a niekt6re zajmowaty czotowe miejsca w swoich kategoriach - tak jak Arka
BZ WBK Akcji Tureckich czy Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych.

BZ WBK TFI S.A. zarzqdza r6wniez trzema funduszami

zamkni~tymi:

Arka BZ WBK Fundusz Rynku

Nieruchomosci FIZ, Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomosci 2 FIZ oraz Arka BZ WBK Akcji Srod kowej
i Wschodniej Europy FIZ.

zmiana wyceny certyfikatu inwestycyjnego

Fundusz

w okresie

(symbol waluty, w kt6rej wyrazona jest certyfikat inwestycyjny)

31.12.2011 r. - 31.12.2012 r.
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomosci FIZ (PLN)

(23,01)%

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomosci 2 FIZ (PLN)

(16,48)%
29,82%

Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy FIZ (PLN)

..
Podane wymkl Funduszy InwestycYlnych

Zamkm~tych

ATka Sq oparte na danych hlstorycznych

gwarancji uzyskania podobnych wynik6w w przyszlosci. Wyniki te nie

uwzg/~dniajq

I

me stanOW/q

oplat ani podatk6w zwiqzanych

z uczestnictwem w Funduszach. Szczeg6lowe informacje dotyczilce Funduszy znajdujil

si~

w odpowiednich,

aktualnych Statutach i w Prospektach Emisyjnych Funduszy opublikowanych na stronie www.arka.pl.

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomosci FIZ znajduje
nieruchomosci. Analizujqc
zmian~

zmian~

si~

obecnie w fazie wyprzedazy portfela rynku

wartosci certyfikatu inwestycyjnego Funduszu, warto zauwazyc, ze wptyw na

t~

miata wyptata dochodu uczestnikom w !,ipcu 2012 w kwocie 11,37 zt na certyfikat. Analogicznie sytuacja

wyglqdata w przypadku Arki BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomosci 2 FIZ, w przypadku kt6rego r6wniez w lipcu
2012 miata miejsce wyptata dochodu w wysokosci 4,66 zt na certyfikat. Ponadto 26 wrzesnia 2012 roku
Towarzystwo ogtosito przedtuzenie dziatalnosci Arki BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomosci FIZ. Formalnie
decyzja dotyczyta okresu 6 miesi~cy, ale Towarzystwo uznaje za niemal pewne, ze podobnq decyzj~ podejmie
jeszcze dwukrotnie, przedtuzajqc czas trwania Funduszu tqcznie 0 1,5 roku.

Opr6cz wyzej wymienionych funduszy Towarzystwo zarzqdza takze funduszem parasolowym: Credit Agricole FlO.
SzczegOtowe informacje dotyczqce m.in. wynik6w inwestycyjnych i sktadu portfela wyzej wymienionych funduszy,
wedtug stanu na 31 grudnia 2012 r., znajdujq

si~

w sprawozdaniach finansowych tych funduszy. tqczna suma

aktyw6w netto funduszy zarzqdzanych przez BZ WBK TFI SA wyniosta na koniec 2012 roku 10,0 mid zt.

Do najwazniejszych zmian produktowych w 2012 roku zaliczyc nalezy poszerzenie oferty funduszu Arka BZ WBK
FlO 0 dwa subfundusze: Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych oraz Arka BZ WBK Obligacji Plus, a takte
o zmian~ nazwy i polityki inwestycyjnej Arki BZ WBK Obligacji. Od 6 lutego 2012 roku subfundusz nosi

www.arka.pl
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Arka

BZ WBK Obligacji Skarbowych i formalnie jest subfunduszem obligacji skarbowych. Powyzsze zmiany wpisaty

si~

w preferencje inwestorow, ktorzy w minionym roku nabywali przede wszystkim fundusze dluzne.

Zapraszajqc Panstwa do lektury sprawozdan finansowych, chcielismy

podzi~kowac

za zaufanie, jakim nas

Panstwo obdarzyli, i zapewnic, ze dokladamy wszelkich staran, aby Fundusze przyniosty Panstwu zadowalajqce
stopy zwrotu. Pragniemy podkreslic, ze Panstwa satysfakcja z wynikow inwestycyjnych, zwlaszcza w dlugim
okresie, jest dla nas najwazniejsza.

Zarzqd BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA

k Marcinowski

J

I

U\lV~

Pr zes Zarzqdu

Marlena Janota

Michal Zimpel

"

~tc~'"'c--{.."ll

;

t

Czlonek Zarzqdu

l

U1.

d;~J

Czlonek Zarzqdu

Poznan, dnia 18 kwietnia 2013 r.

* W celu ustalenia zmiany wartosci jednostek kategorii A, kt6rych wartosc wyrazona jest w euro lub w dolarze
amerykanskim, bilansowe wartosci jednostek kategorii A (wyrazonych w zlotych) przeliczone zostaly odpowiednio na euro
lub na dolara amerykanskiego po srednich kursach NBP obowiqzujqcych w tych dniach.

www.arka.pl
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() 2013 KPr-.,.,tG Audyt spotka z ograniczom~ odpowiedzialnosci& sp k jest polsk& spotk'!. komandytow& i czlonkiem sieci
<;ktadai4cej si~ z mezaleznych spotek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
("KPMG International"), podmlOtem prawa sZ\yajcarskiega Wszelkie prawa zastrzezone
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1.

CZ~SC

1.1.

Dane

ogolna raportu

identyfikuj~ce

Fundusz

1.1.1. Nazwa Funduszu
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem)
Fundusz moze uZywac nazwy skroconej Arka BZ WBK FlO.

1.1.2. Siedziba Funduszu
Plac Wolnosci 16
61-739 Poznan

1.1.3. Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
Sqd rejestrowy:

Sqd Okrtrgowy w Warszawie, VII Wydzial Cywilny
Rejestrowy
26 listopada 20 lOr.
RFi 589

Data:
Numer rejestru:
identyfikuj~ce

Towarzystwo zarz~dzaj~ce Funduszem

1.2.

Dane

1.2.1

Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa
Fundusz jest zarzqdzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(zwane dalej Towarzystwem), z siedzibq w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16.
Towarzystwo prowadzi dzialalnosc na podstawie decyzji Komisji Papier6w Wartosciowych i
Gield KPWiG-4086-18/98-1 071 wydanej dnia 30 stycznia 1998 r.
Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwajest nieograniczony.

1.2.2 Rejestracja w Krajowym Rejestrze
Sqd rejestrowy:

Data:
Numer rejestru:
Kapital zakladowy na dzien
bilansowy:

S~dowym

Sqd Rejonowy w Poznan - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sqdowego
26 lutego 200 I r.
KRSOOOOOO I 132
13.202.000 zl

3

Arka BZ WBK FUllduszlllwestycyjllY Otwarty
Raport u::upelniajqcy:: badania polqc=onego sprawo;:daniafinansowego
::a rok obrotowy konc::qcy sir; 31 grudnia 2012 r.

1.2.3

Kierownik jednostki
Funkcjtr kierownikajednostki sprawuje Zarzqd Towarzystwa.
W sHad Zarzqdu Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2012 r. wchodzili:
• Pan Jacek Marcinowski

- Prezes Zarzqdu,

• Pani Marlena Janota

- Czlonek Zarzqdu,

• Pan Michal Zimpel

- Czlonek Zarzqdu.

Zgodnie z uchwalq nr 9 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 28 lutego 2012 r. Pan
Krzysztof Czlapowski zostal odwolany z funkcji Czlonka Zarzqdu z dniem 31 marca 2012 r.
Zgodnie z uchwalq nr 2 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 3 kwietnia 2012 r. Pan Michal
Zimpel zostal powolany do pelnienia funkcji Czlonka Zarzqdu z dniem podjtrcia uchwaly.

1.3.

Subfundusze

obj~te pol~czonym

sprawozdaniem finansowym

Wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2012 r. nasttrpujqce subfundusze zostaly wlqczone do
polqczonego sprawozdania finansowego:
•

Arka BZ WBK Akcji,

•

Arka BZ WBK Energii,

•

Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych,

•

Arka BZ WBK Obligacji Europejskich,

•

Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu,

•

Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (do 5 lutego 2012 roku Arka BZ WBK Obligacji)

•

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu,

•

Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,

•

Arka BZ WBK Akcji Tureckich,

•

Arka BZ WBK Zrownowazony,

•

Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych,

•

Arka BZ WBK Obligacji Plus.
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1.4.

Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony
do badania sprawozdan finansowych

1.4.1. Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta:
Imiy i nazwisko:
Numer w rejestrze:

1.4.2. Dane

identyfikuj~ce

Firma:
Adres siedziby:
Numer rejestru:
Sqd rejestrowy:
NumerNIP:

BoZena Graczyk
9941

podmiot uprawniony
KPMG Audyt Sp61ka z ograniczonq odpowiedzialnosciq
sp.k.
ul. Chlodna 51, 00-867 Warszawa
KRS 0000339379
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
527-26-15-362

KPMG Audyt Sp61ka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. jest wpisana na listy podmiot6w
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzonq przez Krajowq Rady
Bieg1ych Rewident6w, pod numerem 3546.

1.5.

Informacje
obrotowy

0 pol~czonym

sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok

Polqczone sprawozdanie finansowe sporzqdzone na dzien 31 grudnia 20 II r. i za rok
obrotowy konczqcy siy tego dnia zostalo zbadane przez KPMG Audyt Sp61ka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq sp.k. i uzyskalo opiniy bieglego rewidenta bez zastrzezen.
Polqczone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz
ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym zostalo zatwierdzone w dniu 26 kwietnia 2012 r. przez Walne
Zgromadzenie Towarzystwa.
Polqczone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz
ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w Sqdzie Rejestrowym w dniu 2 maja 2012 r.
Polqczone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
ogloszone zostalo w Monitorze Polskim B nr 2011 z dnia II wrzesnia 2012 r., a sprawozdania
jednostkowe subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym
Otwartym ogloszone zosta1y w Monitorze Polskim B nr 2011-2016 z dnia
II wrzesnia 2012 r.

1.6.

Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibq w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 i dotyczy
polqczonego sprawozdania finansowego Funduszu, na kt6re sklada si y wprowadzenie do
polqczonego sprawozdania finansowego, polqczone zestawienie lokat oraz polqczony bilans
sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2012 r., polqczony rachunek wyniku z operacji oraz
polqczone zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy konczqcy si y tego dnia.

5

Arka BZ WBK Fundusz InwestycyjllY Otwarty
Raport u::upelniajqcy :: badania polqczonego sprawo:::dania jlnansowego
::a rok obrotowy konc::qcy sif 31 grudnia 2012 r.

Badanie potqczonego sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z umowq z dnia
12 lipca 2012 r., zawartq na podstawie uchwa1y Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 26 marca 2012 r. odnosnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania polqczonego sprawozdania finansowego.
Badanie polqczonego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r.
poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), krajowych standardow rewizji finansowej wydanych
przez Krajowq Radtr Bieg1ych Rewidentow oraz Mitrdzynarodowych Standardow Rewizji
Finansowej.
Badanie polqczonego sprawozdania finansowego zostalo przeprowadzone w siedzibie
Funduszu w okresie od 26 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. oraz od 26 lute go 2013 r.
do 8 marca 2013 r.
Zarzqd Towarzystwajest odpowiedzialny za prawidlowosc ksiqg rachunkowych, sporzqdzenie
i rzetelnq prezentacjtr polqczonego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawq 0
rachunkowosci, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi
innymi
obowiqzujqcymi przepisami prawa.
Naszym zadaniem bylo, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporzqdzenie
raportu uzupelniajqcego, odnosnie tego potqczonego sprawozdania finansowego oraz
prawidlowosci ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawtr jego sporzqdzenia.
Zarzqd Towarzystwa zloZyI w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie 0 rzetelnosci i
jasnosci zalqczonego polqczonego sprawozdania finansowego oraz niezaistnieniu zdarzen
wp1ywajqcych w sposob znaCZqcy na dane wykazane w polqczonym sprawozdaniu
finansowym za rok badany.
W trakcie badania polqczonego sprawozdania finansowego Zarzqd Towarzystwa zloZyt
wszystkie zqdane przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udosttrpnil nam
wszelkie dokumenty i informacje niezbtrdne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostat w zaden sposob ograniczony. Zakres i sposob
przeprowadzonego badania wynika ze sporzqdzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajdujqcej sitr w siedzibie podmiotu uprawnionego.
Kluczowy bieg1y rewident oraz podmiot uprawniony, spelniajq wymog niezaleznosci od
badanego Funduszu, Subfunduszy i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. 0 bieg1ych rewidentach i ich samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz 0 nadzorze pUblicznym (Oz. U. z 2009 r. nr 77 poz.
649 z p6Zniejszymi zmianami).
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1.7.

Informacja 0 przeprowadzonych badaniach sprawozdan jednostkowych
Subfunduszy obj~tych pol~czonym sprawozdaniem finansowym

Nazwa subfunduszu

Podmiot uprawniony
do badania

Dzien
bilansowy

Arka BZ WBK Akcji

KPMG Audyt
Spolka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq sp.k.

31 grudnia 2012

bez zastrzezen

Arka BZ WBK Energii

KPMG Audyt
Spolka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq sp.k.

31 grudnia 2012

bez zastrzezen

Arka BZ WBK Funduszy
Akcji Zagranicznych

KPMG Audyt
Spolka z ograniczon<l
odpowiedzialnosciq sp.k.

31 grudnia 2012

bez zastrzezen

Arka BZ WBK Obligacji
Europejskich

KPMG Audyt
Spolka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq sp.k.

31 grudnia 2012

bez zastrzezen

Arka BZ WBK Ochrony
Kapitalu

KPMG Audyt
Spolka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq sp.k.

31 grudnia 2012

bez zastrzezen

Arka BZ WBK Obligacji
Skarbowych

KPMG Audyt
Spolka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq sp.k.

31 grudnia 2012

bez zastrzezen

Arka BZ WBK
Stabilnego Wzrostu

KPMG Audyt
Spolka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq sp.k.

31 grudnia 2012

bez zastrzezen

Arka BZ WBK Akcji
Srodkowej i Wschodniej
Europy

KPMG Audyt
Spolka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq sp.k.

31 grudnia 20 12

bez zastrzezen

Arka BZ WBK Akcji
Tureckich

KPMG Audyt
Spolka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq sp.k.

31 grudnia 2012

bez zastrzezen

Arka BZ WBK
Zr6wnowazony

KPMG Audyt
Spolka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq sp.k.

31 grudnia 2012

bez zastrzezen

Arka BZ WBK Obligacji
Korporacyjnych

KPMG Audyt
Spolka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq sp.k.

3 1 grudnia 2012

bez zastrzezen

Arka BZ WBK Obligacji
Plus

KPMG Audyt
Spolka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq sp.k.

31 grudnia 2012

bez zastrzezen
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Rodzaj opinii
bieglego rewidenta

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Raport u::upelniajqcy :: badania polqczonego sprawozdania j7nansowego
::a rok obrotowy kOl1c::qcy si~ 31 grudnia 2012 r.

2.

Analiza finansowa Funduszu

2.1.

Og61na analiza

2.1.1.

Pol~czony

pol~czonego

sprawozdania finansowego

bilans

Aktywa
Srodki pieni;;:zne i ich ekwiwalenty
NaleznoSci
Transakcje przy zobowi,!zaniu si;;: drugiej strony do odkupu
Skladniki lokat notowane na ak.1ywnym rynku, w t)ru:

- dht:::ne papiery warto:,'ciowe
Skladniki lokat nienotowane naaktywnym rynku, wtym:
- dlu:::ne papiery wartosciowe
Zobowillzania
Aktywa netto
Kapitat funduszu
Kapital wplacony
Kapital wyplacony

DochodY zatrzymane
Zakumulowane. nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany. nierozdysponowany zrealizowany zysk(strata) ze zbycia 10 kat

Wzrost (spadek) wartosci 10 kat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitat funduszu i zakumulowany wynik z operacji

8

31.12.2012
11 '000

31.1 2.20 II
zt '000

6369447

6278472

79108
167 7~0
126187
5570794

704
078
90 882
5041 392

2660519

2070 129

425618

642416

304186

560942

176637
6192 810
4027561

426483
5851989
4668 733

88271230
(84243669)

86 307 712
(81 638 979)

1544667

1218464

163 763
I 380904

92 094
I 126370

~I

~62

620582

(35208)

6 192 810

5851989

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Raport lcupelniajqLY :: badania polqczonego sprawo::dania jinansowego
::a rok obrotowy kOliczqcy sif 31 grudnia 2012 r.

2.1.2.

Pol~czony

rachunek wyniku z operacji
1.01.201231.12.2012
zt '000

1.01.201131.12.2011
zl '000

254587
122873
131498
216

220921
107440
110184
3268
29

182918
159053
2549

224785
211809
3059

II
1680
15275

I
1237
3751

.n50

4928

Koszty funduszu netto

182918

224785

Przychody z lokat netto

71669

(3864)

910324
254534
12./98

P 484 879l

655790
(91 817)

(1 137483)

981993

(1488743)

Przychody z lokat
Dywidendy i inne udzialy w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo rMnic kursowych
Pozostale
Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Oplaty dla depozytariusza
Oplaty za zezwolenia i rejestrac}j ne
Koszty odsetkowe
Ujemne saldor6Znic kursowych
Pozostale

Zrealizowany i niezrealizowany zysk/(strata)
Zrcalizowany zysk/(:,'trata) ze zbycia lokat w tym:

-= tytulu roznic kursowych
W zrosV(spadek) n iezrealizowanego zysku/(straty) z wyceny lokat w tym:
-:: tytulu rcl:::nic kursowych
Wynik z operacji

9

(347396)
(73./95)

99523

Arka BZ WBK Fundusz Inwestyqjny Otwarty
Raport uzupelniajqcy z badania polqczonego sprawozdaniajlnansowego
za rok obrotowy konczqcy s if 31 grudnia 2012 r.

2.2.

Wybrane wskazniki finansowe
Lokaty (z1'000)
Wartosc aktyw6w netto Flffiduszu (z1 '000)
Kapital Funduszu (zl'OOO)
Wynik z operacji (zl '(00)

10

31.12.2012

31.12.20 II

31.12.2010

5996412
6192810

5683808
5851 989

8707633
8951428

4027561
981993

4668733
(1 488743)

6279429
922366

Arkll BZ WBK Fundusz Inwestycyjny OtWllrty

Raport u::upelniajqcy :: badania polqc::onego sprawo::daniafznansowego
::a rok obrotowy konc::qcy sir; 31 grudnia 2012 r,

3.

Cz~sc

3.1.

System rachunkowosci

szczegolowa raportu

Fundusz posiada aktualn'! dokumentacjer OplSUJqCq zasady rachunkowosci, przyjerte przez
Zarzqd Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy 0 rachunkowosci
i rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegolnych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r., nr 249, poz. 1859)
("Rozporzqdzenie").
Przyjerte zasady rachunkowosci zostaly przedstawione w notach objasniajqcych, ktore
stanowiq integralnq czersc sprawozdan jednostkowych Subfunduszy.
Sprawozdania jednostkowe Subfunduszy objerte polqczonym sprawozdaniem finansowym
zostaly sporzqdzone na ten sam dzien bilansowy.

3.2.

Podstawa

sporz~dzenia pol~czonego

sprawozdania finansowego

Polqczone sprawozdanie finansowe sporzqdzono zgodnie z wymogami okreslonymi w § 36
Rozporzqdzenia. Zasady sporzqdzenia polqczonego sprawozdania tinansowego Funduszu
zostaly opisane we wprowadzeniu do zalqczonego polqczonego sprawozdania finansowego.

3.3.

Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z
uczestnikami Subfunduszy oraz rzetelnosc wyceny aktywow
W zakresie objertym badaniem polqczonego sprawozdania finansowego nie stwierdzono
istotnych nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusze zasad dokonywania lokat,
terminow i procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszy oraz rzetelnosci
wyceny aktywow wedlug zasad okreslonych w przepisach prawa i statucie Funduszu.
Przeprowadzone badanie nie mialo na celu werytikacji polityki inwestycyjnej Subfunduszy i
dotrzymywania strategii zarzqdzania ich lokatami.

1I

Arka BZ WBK FllndllSZ lnwestycyjny Otwarty
Raport u:::upelniajqcy::: badania polqczonego sprawo:::daniajinansowego
:::a rok obrotowy kOl1czqcy sif; 31 grudnia 2012 r.

3.4.

Wprowadzenie do

pol~czonego

sprawozdania finansowego

Dane zawarte we wprowadzeniu do polqczonego sprawozdania finansowego zostaly
przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i prawidlowo. Wprowadzenie
stanowi integralnq czersc polqczonego sprawozdania finansowe·go.

W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa

M~dal

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

Biegly )'Vident
Nr ewideficyjny 12032
f

18 kwietnia 2013 r.
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SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Arka BZ WBK Akcji
Subfundusz
w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest zalqcznikiem do sprawozdania polqczonego funduszu
Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
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Arka BZ WBK Akcji
subfundusz w Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Opinia i Raport
Niezaleznego Bieglego Rewidenta
Rok obrotowy koncz'!cy si y
31 grudnia 2012 r.

Opinia zawiera 2 strony
Raport uzupetniaj,!cy zawiera 11 stron
Opinia niezaleinego bieglego rewidenta
oraz raport uzupetniaj,!cy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy koncz'!cy si y
31 grudnia 2012 r.

'02013 KPMG Audyt spOlka Z ograniczon'l odpowiedzialnosci<} sp k jest polsk<l spOlk'l komandytow<l i cztonkiem sieel KPMG
skladaj'lcej si~ z niezaleznych spOlek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
("'KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego Wszelkie prawa zastrzezone

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENT A

KPMGAudyt
Spolka z ograniczoni!
odpowiedzialnoscii! sp.k.

Telefon

+482252811 00
+48 22 528 10 09
E-mail
kpmg@kpmgpl
Internet wwwkpmg.pl

Fax

ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa
Poland

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dia Wainego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Opinia 0 sprawozdaniu jednostkowym
Przeprowadzilismy badanie zal'!czonego sprawozdania jednostkowego Arka BZ WBK Akcji
subfunduszu w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym z siedzib,! w Poznaniu,
przy Placu Wolnosci 16 ("Subfundusz"), na kt6re sklada siy zestawienie lokat oraz bilans
sporZ'!dzone na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian w
aktywach netto za rok obrotowy koncz'!cy siy tego dnia oraz noty objasniaj,!ce i informacja
dodatkowa.

Odpowiedziainosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
ZarZ'!d BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksi,!g rachunkowych, sp0fZ'!dzenie i rzeteln,! prezentacjy tego
sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw'! z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci
(Dz. U. z 2013 r. poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), wydanymi najej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz innymi obowi,!zuj,!cymi przepisami prawa. ZarZ'!d Towarzystwa jest
odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrzn,!, kt6r'! uznaje za niezbydn,!, aby sporz'!dzane
sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych
dzialan lub hlyd6w.
Zgodnie z ustaw'! 0 rachunkowosci, Zarz'!d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej S,!
zobowi,!zani do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagama
przewidziane w tej ustawie.

Odpowiedziainosc Bieglego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii 0 tym
sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksi,!g rachunkowych stanowi,!cych podstawy
jego sporz,!dzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy 0 rachunkowosci, krajowych standard6w rewizji finansowej
wydanych przez Krajow,! Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w
Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladaj,! na nas obowi,!zek postypowania zgodnego z
zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac
racjonaln,! pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowi,!ce podstawy
jego sporz,!dzenia s,! wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur maj,!cych na celu uzyskanie dowod6w badania
dotycz,!cych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur
badania zaleZy od naszego os,!du, w tym oceny ryzyka wyst,!pienia istotnej nieprawidlowosci
sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub blyd6w. Przeprowadzaj,!c oceny
tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrzn,! zwi£!zan,! ze sporz,!dzeniem oraz
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rzeteln'! prezentacj'! sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do
okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyrazenia opinii na temat skutecznosci dzialania
kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje r6wniez oceny odpowiedniosci stosowanej
polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w dokonanych przez Zarz'!d oraz oceny og6lnej
prezentacji sprawozdania jednostkowego.
Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowi,! wystarczaj,!c,!
odpowiedni,! podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania.

Opinia
Naszym zdaniem, zal'!czone sprawozdanie jednostkowe Arka BZ WBK Akcji subfunduszu w
Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym przedstawia rzetelnie i jasno sytuacjy
maj'!tkow,! i finansow'! Subfunduszu na dzien 31 grudnia 2012 f., wynik z operacji za rok
obrotowy koncz'!cy siy tego dnia, zostalo sporz'!dzone, we wszystkich istotnych aspektach,
zgodnie z zasadami rachunkowosci obowi,!zuj,!cymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
okreslonymi w ustawie 0 rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisach
wykonawczych, jest zgodne z wplywaj,!cymi na tresc sprawozdania jednostkowego
Subfunduszu przepisami prawa i postanowieniami statutu Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego oraz zostalo sporz'!dzone na podstawie prawidlowo prowadzonych,
we wszystkich istotnych aspektach, ksi,!g rachunkowych.

W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczon,! odpowiedzialnosci,! sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BZVtfBK Towarzvstwo Funduszv Inwestvcvinvch S.A.
pl. Wolnosci 16, 61-139 Poznan
telefon: [+481618551322
faks: [+481 618551321

OSWIADCZENIE ZARZADU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachllnkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330 z
p6iniejszymi zmianami) oraz rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarzqd BZ
WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Akcji
subfundusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31
grudnia 2012 roku, kt6re obejmuje:
1.

Zestawienie lokat wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazujqce skladniki 10kat subfundllszu
w wysokosci 1 383012 tys. zt

2.

Bilans subfunduszu sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokosci
1 435 489 tys. zt

3.

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy dodatni
wynik z operacji w kwocie 289 768 tys. zt

4.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqce
zmniejszenie wartosci aktyw6w netto subfunduszu w wysokosci 2 459 tys. zt

5.

Noty objasniajqce.

6.

Informacj~

dodatkowq.

W imieniu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Jacek Marcinowski

Michal Zimpel
Czlonek Zarzqdu
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Roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Akcji Subfundusz w Arka BZ WBK FlO

Zestawienie lokat
1) Tabela gf6wna
31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

Warto~~

SKUDNIKI LOKAT

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe

Warto~~

Warto~~

wedfug
wyceny na
dzten
bilansowy
(wtys. zf)

wedfug ceny
nabycia
(wtys. zf)

Warto~~

Procentowy
udziafw
aktywach
og6fem

wedfug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. zf)

wedfug ceny
nabycta
(wtys. zt)

1 065828

1 320466

89,16%

-

-

-

5384

6045

16804

1 337401

Procentowy
udziatw
aktywach
og6fem

1 309921

79,51%

-

-

-

0,41%

-

-

-

322

0,02%

-

157

0,01%

20169

1,36%

27959

37518

2,27%

-

-

-

-

-

-

35142

36010

2,43%

-

-

-

-

.

Instrumenty pochodne

-

-

-

-

Udzia/y w sp6/kach z ograniczonq
odpowiedzialnosciq

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania
majqce siedzibE;! za granicq

-

-

-

25762

24704

1,50%

Wierzytelnosci

-

.

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomosci

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

.

Inne

-

-

--

-

-

-

1123 158

1383012

93,38%

1 391122

1372300

83,29%

Suma
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2) Tabele uzupefniajctce
--

I

Akcje

Rodzaj rynku

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

Nazwa rynku

WartoSC
wedlug
wyceny na
dzlen
biiansowy
(w tys. zl)

WartoSC
wedlug

ceny
nabycia
(wtys. z/)

Procentowy
udzlatw
aktywach
ogO/em

Notowane na aktywnym rynku regulowanym

AGORA SA (PLAGORAOO067)

Aktywny rynek

regurowany

Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A.

704347

Rzeczpospolita
Polska

9659

7311

0,49%

AKENERJI ELEKTRIK URETIM AS
(TRAAKENR91 L9)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0.809

Turcja

0

0

0,00%

ALARKO HOLDING AS.
(TRAALARK91 00)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

388533,613

Turcja

2796

3453

0,23%

101415

Rzeczpospoiita
Polska

5781

6354

119716

Rzeczpospolita
Polska

3988

11517

0,78%

307602

Rzeczpospolita
Polska

5207

10037

0,68%

146773

Turcja

1695

2981

0,20%

47360

Ukraina

3177

2PQ5

0,18%

87164

Rzeczpospolita
Polska

2015

4261

0,29%

82449

Wielka Bry1ania

806

4256

0,29%

41936

49408

3,34%

3123

4313

0,29%

Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A
Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A.

AllOR BANK SA (PLALIOROO045)

Aktywny rynek
regulowany

AMREST HOLDINGS SE
(NL0000474351 )

Aktywny rynek
regulowany

APATOR SA (PLAPATROO018)

Aktywny rynek
regulowany

ARCELIK AS. (TRAARCLK91 H5)

Aktywny rynek
regulowany

ASTARTA HOLDING N.v.
(NLOO00686509)

Aktywny rynek
regulowany

BANK BPH SA (PLBPHOOOO019)

Aktywny rynek
regulowany

BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC
(GBOOB759CR16)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
(PLPEKAOOO016)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

294 974

Rzeczpospolita
Polska

B OYNER BUYUK MAGAZACILIK AS.
(TRACARSI91 JO)

Aktywny rynek
regulowany

Ist'lnbul Stock
Exchange

576531

Turcja

CCC SA (PLCCCOOOOO16)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

188827

Rzeczpospolita
Polska

11224

13784

0,93%

C:EZ AS. (CZOO05112300)

Aktywny rynek
regulowany

Prague Stock
Exchange

171980

Czechy

20539

19062

1,29%

664192

Rzeczpospolita
Polska

13376

14745

1,00%

298546

Holandia

5507

7762

0,52%

218638

Rzeczpospolita
Polska

10482

16070

1,08%

4587

5128

0,35%

Istanbul Stock
Exchange
Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A.

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie S.A.
Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A.
Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

I

0,43%

CiECH SA (PLCIECHOO018)

Aktywny rynek
regulowany

CINEMA CITY INTERNATIONAL N.v.
(NLOOO0687309)

Aktywny rynek
regulowany

COMARCH SA (PLCOMAROO012)

Aktywny rynek
regulowany

DO & COAG (ATOOO0818802)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

37046

DOGAN SIRKETLER GRUBU
HOLDING AS. (TRADOHOL91 08)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,547

TurCja

-

0

0,00%

DOGAN YAYIN HOLDING AS.
(TRADYHOL9107)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,594

Turcja

-

0

0,00%

DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE
TICARET AS. (TREDOTOOO013)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

652626

Turcja

5151

9719

0,66%

ECHO INVESTMENT SA
(PLECHPSOOO19)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

585727

Rzeczpospolita
Polska

2106

2958

0,20%

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL
YATIRIM ORTAKLIGI AS.
(TREEGYOOO017)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

Turcja

6551

10200

0,69%

ENEA SA (PLENEAOOO013)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

295721

Rzeczpospolita
Polska

4806

4652

0,31%

ERSTE GROUP BANK AG
(AT0000652011 )

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

223828

Austria

13673

21984

1,48%

EUROCASH SA (PLEURCHOO011)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

352750

Rzeczpospolita
Polska

1099

15415

1,04%

EXILLON ENERGY PLC
( IMOOB58FMW76)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

359586

Wyspa Man

2858

3084

0,21%

FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP
N.V. (NLOOO9604859)

Aktywny rynek
regulowany

Prague Stock
Exchange

1395037

Holandia

23163

19328

1,30%

GETIN NOBLE BANK SA
(PLGETBKOO012)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

8042858

Rzeczpospolita
Polska

14021

14397

0,97%

HACI OMER SABANCI HOLDING AS.
(TRASAHOL91 05)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

-

0

0,00%

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

5996

4747

0,32%

HAWE SA (PLVENTSOO019)

1883449

0,588

4

1249252

Austria

Turcja
Rzeczpospolita
Polska

Roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Akcji Subfundusz w Arka BZ WBK FlO

Akcje

IMMOFINANZ AG (ATOOO0809058)

Rodzaj rynku

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange
Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A
Gielda Papierow
Wartosciowych w

IMPEXMETAL SA (PLlMPXMOOO19)

Aktywny rynek
regulowany

ING BANK SLASKI SA
(PLBSKOOOOO17)

Aklywny rynek
regulowany

INTEGERPL SA (PLINTEGOOO11)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

INTERNATIONAL PERSONAL
FINANCE PLC (GBOOB1YKG049)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

JASTRZ~BSKA SP6lKA W~GLOWA
SA (PLJSWOOOOO15)

Aktywny rynek
regulowany

KERNEL HOLDING S.A
(LU0327357389)

Aktywny rynek
regulowany

KGHM POLSKA MIEDZ S.A
(PLKGHMOOOO17)

Aktywny rynek
regulowany

KOC HOLDING AS. (TRAKCHOL91 08)

Aklywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

KOELNER SA (PLKLNROOOO17)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK
ISLETMELERI AS. (TREKOZAOOO14)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

KRUK SA (PLKRKOOOOO10)

Aktywny rynek
regulowany

L UBELSKI W~GIEL "BOGDANKA" SA
(PLLWBGDOOO16)

Aktywny rynek
regulowany

MILKILAND NY (NLOO09508712)

Aktywny rynek
regulowany

MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI
NYRT (HUOOOO068952)

Aktywny rynek
regulowany

MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(PLMSTWSOOO19)

Aktywny rynek
regulowany

NARODOWY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY MIDAS SA
(PLNFI0900014)

Aktywny rynek
regulowany

NETIA SA (PLNETIAOOO14)

Aktywny rynek
regulowany

OAO DIXY GROUP (RUOOOAOJP7H1)

Aktywny rynek
regulowany

OAO MAGNIT (RUOOOAOJKQU8)

Aktywny rynek
regulowany

OAO SBERBANK (RUOO09029540)

Aktywny rynek
regulowany

OMV AG (ATOOO0743059)

Aktywny rynek
regulowany

ORBIS SA (PLORBISOOO14)

Aktywny rynek
regulowany

ORZEL BIALY SA (PLORZBLOOO13)

Aktywny rynek
regulowany

OTP BANK NYRT. (HUOOOO061726)
PEKAES SA (PLPEKASOOO17)

Aklywny rynek
regulowany
Aktywny rynek
regulowany

PGE POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA SA
(PLPGEROOOO10)

Aktywny rynek
regulowany

PLAZA CENTERS NY
(NLOOO0686772)

Aktywny rynek
regulowany

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
( PLMSTSDOOO19)

Aktywny rynek
regulowany

POLSKI KONCERN MI~SNY DUDA
SA (PLDUDAOOOO16)

Aktywny rynek
regulowany

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
SA (PLPKNOOOOO18)

Aktywny rynek
regulowany

Kraj siedzlby
emitenta

Llczba

Nazwa rynku

16887

1,14%

Rzeczpospolita
Polska

8757

6139

0,41%

242903

Rzeczpospolita
Polska

17867

22104

1,49%

24839

Rzeczpospolita
Polska

4279

4583

0,31%

242677

Wielka Brytania

2050

4537

0,31%

166 039

Rzeczpospolita
Polska

15244

15342

1,04%

456 948

Luksemburg

14366

30501

2,06%

627388

Rzeczpospolita
Polska

87581

119204

8.05%

-

0

0,00%

16717

11682

0,79%

Austria

1753881

0,861
1327508

Gielda Papierow
Wartosciowych w

Turcja
Rzeczpospolita
Polska

367586

Turcja

2829

3611

0,24%

232707

Rzeczpospolita
Polska

9385

10253

0,69%

308108

Rzeczpospolita
Polska

27101

41902

2,83%

415221

Holandia

13847

6021

0,41%

W~gry

17426

17065

1,15%

Warszawie S.A

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gielda Papier6w
Wartosciowych w

Procentowy
udzial w
aktywach
og6/em

14626

1300559

Warszawie S.A

Gielda Papierow
WartoSciowych w
Warszawie SA
Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. zl)

Wartosc
wed/ug
ceny
nabycia
(wtys. zl)

Warszawie S.A.

Budapest Stock
Exchange

68764

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gielda Papierow
Wartosciowych w

237330

Rzeczpospolita
Polska

3102

2978

0,20%

7149846

Rzeczpospolita
Polska

5339

4647

0,31%

2457444

Rzeczpospolita
Polska

6153

10518

0,71%

81670

Rosja

2604

3324

0,22%

6069

Rosja

2772

2979

0,20%

1 316398

Rosja

12457

12440

0,84%

123221

Austria

13334

13780

0,93%

485831

Rzeczpospolita
Polska

11740

18462

1,25%

392441

Rzeczpospolita
Polska

7828

6189

0,42%

119519

W~gry

5502

6933

0,47%

396 949

Rzeczpospolita
Polska

4082

2183

0,15%

1330537

Rzeczpospolita
Polska

24517

24229

1,64%

7439776

Holandia

27128

10490

0,71%

4293519

Rzeczpospolita
Polska

3413

2662

0,18%

4800773

Rzeczpospolita
Polska

5329

1872

0,13%

832437

Rzeczpospolita
Polska

27499

41206

2,78%

Warszawie S.A

MICEX - Moscow
Interbank
Currency
Exchange
MICEX - Moscow
Interbank
Currency
Exchange
MICEX - Moscow
Interbank
Currency
ExchanQe
Vienna Stock
Exchange
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie S.A.

Budapest Stock
Exchange
Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A.

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
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Akcje

POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S.A
(pLPGNIGOO014)
POWSZECHNA KASA
OSZCZ~DNOSCI BANK POLSKI SA
(P LPKOOOOO016)

RodzaJ rynku

Aktywny rynek
regulowany
Aktywny rynek
regulowany

Nazwa rynku

Kraj sledziby
emltenta

Wartosc
wedlug
ceny
nabycla
(w tys. zI)

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzlen
bllansowy
(wtys. zlj

9430851

Rzeczpospolita
Polska

41299

49135

3,32%

3674308

Rzeczpospolita
Polska

93131

135582

9,15%

298871

Rzeczpospolita
Polska

93680

130607

8,82%

1071915

Rzeczpospolita
Polska

7464

8575

0,58%

3481 149

Rzeczpospolita
Polska

8692

29207

1,97%

Austria

6831

9541

0,64%

Llczba

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie S.A
Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A.
Gielda Papierow
Wartosciowych w
warszawie SA

Procentowy
udzlalw
aktywach
og6lem

-

POWSZECHNY ZAKLAD
UBEZPIECZEN SA (PLPZUOOOO011)

Aktywny rynek
regulowany

RADPOL SA (PLRDPOLOO010)

Aktywny rynek
regulowany

RAFAKO SA (PLRAFAKOO018)

Aktywny rynek
regulowany

RHI AG (ATOOO0676903)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

SEKERBANK TAS. (TRASKBNK91N8)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

1,2

Turcja

0

0

0,00%

SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLIGI AS. (TRESNGYOO019)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

2900676

Turcja

5870

7099

0,48%

STALPRODUKT SA (PLSTLPDOO017)

Aktywny rynek
regulowany

STALPROFIL SA (PLSTLPFOO012)

Aktywny rynek
regulowany

T AURON POLSKA ENERGIA SA
(PLTAURNOO011)

Aktywny rynek
regulowany

TEKFEN HOLDING AS.
(TRETKHOOO012)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
(PL TLKPLOOO17)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI
AS. (TRATOAS091H3)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

805296

TRAKYA CAM SANAYII A.S.
(TRATRKCM91 F7)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

TURCAS PETROL AS.
(TRATRCAS92E6)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

TURK EKONOMI BANKASI A.S.
(TRATEBNK91 N9)

Aktywny rynek
regulowany

TURK HAVA YOLLARI AS.
(TRATHYA091 M5)

93728

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

43931

Rzeczpospolita
Polska

16745

8083

0,55%

422333

Rzeczpospolita
Polska

8453

7078

0,48%

6457706

Rzeczpospolita
Polska

31277

30674

2,07%

4807

5284

0,36%

16015

14369

0,97%

Turcja

9038

14606

0,99%

0,828

Turcja

-

0

0,00%

1,132

Turcja

-

0

0,00%

Istanbul Stock
Exchange

0,761

Turcja

-

0

0,00%

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,374

Turcja

-

0

0,00%

TURKIYE GARANTI BANKASI AS.
(TRAGARAN91N1)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

1575531

Turcja

18436

25323

1,71%

TURKIYE HALK BANKASI AS.
(TRETHALOO019)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

711996

Turcja

15802

21627

1,46%

TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI
A. S. (TRATSKBW91 NO)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

813033

Turcja

2824

3232

0,22%

7067

6858

0,46%

VERBUND AG (ATOOO0748409)

420475

~Vienna Stock

1174871

Turcja
Rzeczpospolita
Polska

89427

r

Exchange

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

53058

Austria

5743

6000

0,40%

WAWEL SA (PLWAWELOO013)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

12123

Rzeczpospolita
Polska

7533

9674

0,65%

WIENERBERGER AG (ATOOO0831706)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

Austria

3805

4287

0,29%

YAP I VE KREDI BANKASI AS.
(TRAYKBNK91 N6)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

Turcja

8763

12047

0,81%

177 503

Rzeczpospolita
Polska

5195

9567

0,65%

273372

Rzeczpospolita
polska

7162

7777

0,52%

1065828

1320466

89,16%

KraJ sledz/by
emltenta

WartoSc
wediug ceny
nabycia
(w tys. zI)

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys.zI)

Procentowy
udzialw
aktywach
og6/em

Rzeczpospolita
Polska

5384

6045

0,41%

5384

6045

0,41%

VOESTALPINE AG (ATOOO0937503)

ZAKLADY AZOTOWE WTARNOWIE·
MOSCICACH SA (PLZATRMOO012)

Aktywny rynek
regulowany

ZESPOt. ELEKTROWNI PI\TNOWADAMOW-KONIN SA
(PLZEPAKOO012)

Aktywny rynek
regulowany

151345
1 334 774,88592

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie S.A.
Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

93 944 094,19292

Suma

Prawa do akcjl

RodzaJ rynku

Nazwa rynku

Llczba

Notowane na aktywnym rynku regulowanym
AllOR BANK SA PDA SERIA C
(PLALIOROO052)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

94446
94446

Suma
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Rodzaj rynku

Prawa poboru

Liczba

Nazwa rynku

WartoSc
wedlug ceny
nabycla
(w tys. zl)

Kraj siedziby
emltenta

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzlen
bllansowy
(wtys. zl)

Procentowy
udzia/ w
aktywach
og6/em

Nieootowane na rynku aktywnym
OAO SBERBANK

Nienotowane na
rynku aktywnym

POLIMEX-MOSTOSTAL SA seria N2
(PLMSTSD00118)

Nienotowane na
rynku aktywnym

nie dotyczy
nie dotyczy

1242244

Rosja

-

150

0,01%

4293519

Rzeczpospolita
Polska

-

172

0,01%

-

322

0,02%

5535763

Suma

Kwity depozytowe

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Kraj sledziby
emitenta

WartoSC
wediug
ceny
nabycla
(wtys. zl)

Wartosc
wedlug
wyceny
na dzien
bllansowy
(wtys, zl)

Procentowy
udzia/w
aktywach
og6iem

Notowane na aktywnym rynku regulowanym
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC
GDR (US37949E2046)

Aktywny rynek
regulowany

London
International

101782

Cypr

5763

5209

0,35%

MHP SA GDR (US55302T2042)

Aktywny rynek
regulowany

London
International

226454

Luksemburg

9985

11020

0,74%

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym
MOTOR-SICH JSC GDR
(U S6200501 046)

Aktywny rynek
nieregulowany

Frankfurter
Wertpapierbdrse

47014

Suma

Dluine papiery
wartoSciowe

Ukraina

375250

Rodzaj rynku

Emitent

Nazwa rynku

Kraj siedzlby
emitenta

Termin
wykupu

WartoSC
nominalna
Warunki
jednej
obligacjl
oprocentowania
(wzl)

1056

3940

0,27%

16804

20169

1,36%

Liczba

Wartosc
wedlug ceny
nabycla
(w tys. zl)

Wartosc
wediug
wycenyna
dzlen
bllansowy
(wtys. zl)

Procentowy
udzia/
waktywach
og6/em

o terminie wykupu powytej 1 roku
Obllgacje
Notowane oa aktywnym rynku nieregulowanym
Aktywny rynek
WZ0117
(PLOOO0106936) nieregulowany

Treasury
BondSpot
Poland

I ~karb
Par'istwa

Rzeczpospolita
Polska

2017-01-25

Zmienny kupon
(5,15%)

1000,00

30000

30141

30869

2,08%

Aktywny rynek
WZ0118
(PLOOO0104717) nieregulowany

Treasury
BondSpot
Poland

Skarb
Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2018-01-25

Zmienny kupon
(5,15%)

1000,00

5000

5001

5141

0,35%

35000

35142

36 010

2,43%

Suma

3) Tabele dodatkowe
Grupy kapltalowe,

0

Wartosc wediug wyceny na dzien
bllansowy (w tys. zl)

kt6rych mowa w art. 96 ustawy

Procentowy udzia/ w aktywach og6iem

Grupa kapltalowa DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS.:

0

0,00%

Akcje DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS. (TRADOHOL91 Q8)

0

0,00%

Akcje DOGAN YAYIN HOLDING AS. (TRADYHOL91 Q7)

0

0,00%

35042

2,37%

9719

0,66%

Grupa kapltalowa DOGUS HOLDING AS.:
Akcje DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET AS. (TREDOTOOO013)
Akcje TURK lYE GARANT I BANKASI AS. (TRAGARAN91 N1)

25323

1,71%

Grupa kapltalowa KOC HOLDING AS.:

2981

0,20%

Akcje ARCELIK AS. (TRAARCLK91 HS)

2981

0,20%

0

0,00%

3232

0,22%

0

0,00%

3232

0,22%

Akcje KOC HOLDING AS. (TRAKCHOL91 Q8)
Grupa kapltalowa TURKIYE IS BANKASI AS.:
Akcje TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91 F7)
Akcje TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS. (TRATSKBW91 NO)
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Bilans
(w tysictcach ztotych, z wyjcttkiem liczby (w szl) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))
31.12.2012 r.
I. Aktywa

31.12,2011 r.

1481004

1647537

1. Srodki pienil;!zne i ich ekwiwalenty

27776

5928

2. Naleznosci

59945

217 567

3. Transakcje przy zobowiqzaniu sil;! drugiej strony do odkupu

10271

51742

1 382690

1 372 143

36010

-

322

157

II. Zobowill.zania

45515

209589

III. Aktywa netto

1435489

1437948

IV. Kapitaf Subfunduszu

1124590

1416817

27225399

26827654

(26100809)

(25410837)

51619

39953

(367873)

(371 160)

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

419492

411113

VI. Wzrost (spadek) wartotcllokat w odniesieniu do ceny nabycia

259280

(18822)

1435489

1437948

4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dluzne papiery wartosciowe

5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym',

1. Kapital wplacony
2. Kapital wyplacony

V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

VII. Kapitat Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa

Liczba

Liczba

A

23 130 901 )87

28 576 755,587

S

16 207 099,694

19369755,968

T

2827937,091

3675370)47

Wartott aktyw6w netto Wartott aktyw6w netto
na jednostkq
na jednostkq
uczestnlctwa
uczestnictwa

Kategorie jednostek uczestnictwa

A

33,32

27,33

S

34.64

28,28

T

36,55

29,69

Bilans naleZy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
finansowego.
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Rachunek wyniku Z operacji
(w tysictcach ztotych, z wyjcttkiem w)'niku z operacji na jednostk~ uczestnictwa (w zt))
1.01.2011 r.
-31.12.2011 r.

1.01.2012 r.
-31.12.2012 r.
I. Przychody z lokat

62402

54399

1. Dywidendy i inne udzialy w zyskach

58895

52618

3427

1779

80

2

II. Koszty Subfunduszu

59115

84448

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

55632

80873

571

741

3. Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

1

1

4. Koszty odsetkowe

1

1

5. Ujemne saldo roznic kursowych

1396

1160

6. Pozostale

1514

1672

2. Przychody odsetkowe
3. Pozostale

2. Oplaty dla Depozy1ariusza

-

-

59115

84448

3287

(30049)

286481

(731256)

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

8379

(154508)

- z tytulu roznic ku rsowych

4822

(21 597)

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

278102

(576748)

- z ty1ulu roznic kursowych

(19870)

26412

VII. Wynlk z operacjl

289768

III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo
IV. Koszty Subfunduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

Wynik z operacji
przypadajl\cy na kategori~
jednostek uczestnlctwa

Kategoria jednostek uczestnlctwa

(761305)
Wynikz
operacji przypadajl\cy
na kategori~ jednostek
uczestnlctwa

A

5,98

(12,80)

S

6,36

(13,04)

T

6,86

..

(13,47)

Rachunek WYniku z operaCjI nalezy anallzowac IqczOle z notaml obJasOlaJqcyml IlnformaCjq dodatkowa., ktore stanOWlq Integralnq cz<;!sc sprawozdanla
finansowego.
Wynik z operacji przypadajqcy na jednostk<;! uczestnictwa obliczono w nast<;!pujqcy sposob:
Dla kazdego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostaly zmiany w aktywach netto na poszczegolne typy jednostek uczestnictwa oraz
analogiczne zmiany w wartosciach kapitalu. Roznica tych dwoch wartosci na kazdy dzien wyceny stanowi dzienny wynik z operacji dla danego typu
jednostkL Obliczony w ten sposob wynik z operacji na dany typ jednostki podzielony zostal przez liczb<;! jednostek uczestnictwa przypadajqGq na dany
dzien wyceny. Suma obliczonych w ten sposob ilorazow stanowi wynik z operacji przypadajqcy na kategori<;! jednostek uczestnictwa.
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Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysictcach ztotych. z wyjcttkiem liczby (w szt) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))
1.01.2012 r.31.12.2012 r.

1.01.2011 r.31.12.2011 r.

'- Zmlana warto~cl aktyw6w netto
1. Wartosc aktyw6w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

1 437948

2885789

289768

(761 305)

3287

(30049)

8379

(154508)

278102

(576748)

289768

(761 305)

-

-

(292227)

(686536)

a) zmiana kapitalu wplaconego (powifi!kszenie kapitalu z tytulu zbytych jednostek
uczestnictwa)

397745

699630

b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionych jednostek
uczestnictwa)

689972

1 386 166

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochod6w (przychod6w) Subfunduszu (razem), w tym:
a) z przychod6w z loka! netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychod6w ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

(2459)

(1 447841)

7. Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego

6. tqczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

1 435489

1437948

8. Srednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

1484712

2167194

A

32035 179,819

45597824,741

S

2410052,029

4206 500,432

T

770033,046

1069043,118

A

37 481 033,619

56 222 601,450

S

5572 708,303

11314609,924

T

1 617466,702

2455 479,375

A

(5445853,800)

(10624 776,709)

S

(3162656,274)

(7108109,492)

T

(847433,656)

(1 386436,257)

A

520 105066,906

488069887,087

S

242830007,262

240419 955,233

T

72 192664,601

71 422631,555

A

496974165,119

459493 131,500

S

226622907,568

T

69364727,510

11- Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

c) saldo zmian

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajqco od poczqtku dzialalnosci Subfunduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

221 050 199,265

I

67747260,808

c) saldo zmian

A

23 130901,787

28 576 755,587

S

16207099,694

19369755,968

T

2827937,091

3675370,747
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1.01.2012 r.31.12.2012 r.

1.01.2011 r.31.12.2011 r.

~

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
-~--

A

23130901,787

28 576755,587

S

16 207 099,694

19369755,968

T

2827 937,091

3675370,747

27,33

40,14

S

28,28

41,32

T

29,69

43,16

ilL Zmiana wartoscl aktyw6w netto na jed nostkQ uczestnlctwa
1. Wartosc aktyw6w netto na jednostkf;! uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
A

2. Wartosc aktyw6w netto na jednostkf;! uczestnictwa na koniec biezqcego okresu
sprawozdawczego
A

33,32

27,33

S

34,64

28,28

T

36,55

29,69

A

21,92%

(31,91%)

S

22,49%

(31,56%)

T

23,11%

(31,21%)

3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostkf;! uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym

4. Minimalna wartosc aktyw6w netto na jednostkf;! uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
A
data wyceny

S
data wyceny
T
data wyceny

27,07

27,00

2012-06-05

2011-12-19

28,06

27,93

2012-06-05

2011-12-19

29,53

29,32

2012-06-05

2011-12-19

33,51

41,04

2012-12-19

2011-04-07

34,83

42,30

2012-12-19

2011-04-07

5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto na jednostkf;! uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym
A
data wyceny

S
data wyceny

36,75

44,25

2012-12-19

2011-04-07

A

33,31

27,34

S

34,63

28,28

T
data wyceny
6. Wartosc aktyw6w netto na jednostkf;! uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie
sprawozdawczym

36,54

29,69

2012-12-28

2011-12-30

IV. Procentowy udziat koszt6w Subfunduszu w sredniej wartoscl aktyw6w netto

3,98%

3,90%

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

3,75%

3,73%

2. Procentowy udzial oplat dla Depozy1ariusza

0,04%

0,03%

T
data wyceny

Wszystkle wartosci procentowe zawarte w zestawlemu zostaly pollczone w skall calego roku.
Zestawienie zmian w aktywach netto nalezy analizowac Iqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cZf;!sc
sprawozdania finansowego.
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Noty objasniajClce
Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis PrzYifltych zasad rachunkowosci
a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zostalo sporzqdzone zgodnie z ustawq
z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r. poz. 330 z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami
rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859).
Sprawozdanie zostalo sporzqdzone w j~zyku polskim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty, z wyjqtkiem wartosci aktyw6w
netlo na jednostk~ uczestnictwa, podane zostaly w tysiqcach zlotych. Wartost aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa
podana zostala w zlotych (z dokladnosciq do 0,01 zl). Liczba jednostek uczestnictwa zostala podana z dokladnosciq do 0,001
sztuki.
b)

Zmiany zasad ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym

Od 1 stycznia 2012 roku ulegla zmianie prezentacja instrument6w emitowanych przez fundusze ETF (Exchange Traded Fund)
w cz~sci "Zestawienie loka!" oraz "Noty Subfunduszu". Wczesniej byly one prezentowane jako skladnik "Certyfikaty
Inwestycyjne". Obecnie takie instrumenty ujmowane Sq w ramach pozycji "Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicq".
WpIyw tych zmian na sprawozdanie finansowe zostal przedstawiony w punkcie C Informacji dodatkowej.
Dane za okres por6wnawczy zostaly zaprezentowane zgodnie z obecnymi zasadami prezentacji.
c)

Zasady ujmowania w

ksi~gach

rachunkowych operacji dotyczqcych Subfunduszu

Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje
w okresie, kt6rego dotyczq.

si~

w

ksi~gach

rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w

ksi~gowych

Nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dacie
zawarcia umowy. Skladniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w Oniu Wyceny po godzinie 23:00 czasu polskiego
oraz skladniki, dla kt6rych do tego momentu nie otrzymano potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzgl~dnia si~ w
najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiqzan.
Jezeli nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz w wyniku braku otrzymania przez Subfundusz
potwierdzenia zawarcia umowy we wskazanym powyzej terminie zostalo uj~te w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w
dniu nast~pnym po dniu zawarcia umowy wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku instrumentu
finansowego wycenianego w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
do wyceny przyjmuje si~ wszystkie parametry wynikajqce z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a przede wszystkim
dat~ zawarcia oraz rozliczenia (daty przeplyw6w pieni~znych) transakcji.
Nabyte skladniki lokat ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowizje
maklerskie. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug wartosci
ksi~gowej r6wnej zero.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostajq transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego,
ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w pierwszej kolejnosci ujmuje si~ transakcj~ nabycia.

W

Naleznq dywidend~ z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na
potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzgl~dniaiqcy wartosci tego prawa do
dywidendy. W przypadku kwit6w depozytowych i innych instrument6w finansowych 0 charakterze podobnym do akcji
naleznq dywidend~ ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu otrzymania wiarygodnej informacji 0 wartosci wyplacanej
dywidendy.
Podatek od naleznej dywidendy z tytulu posiadanych papier6w wartosciowych wchodzqcych w sklad portfela
inwestycyjnego Subfunduszu ujmowany jest jako koszt w dniu uj~cia dywidendy w ksi~gach rachunkowych, w wysokosci
podatku pobranego u zr6dla.
Przyslugujqce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu, w kt6rym
na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzgl~dniajqcy wartosci tego prawa poboru.
Przyslugujqce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu
nast~pnym po dniu ustalenia tych praw.
Prawa poboru, po zakonczeniu notowan na rynku zorganizowanym, pozostajq w portfelu Subfunduszu do dnia ich
a ich wartost jest r6wna wartosci z ostatniego dnia notowania. Zapis na akcje z wykorzystaniem praw

wygasni~cia,
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poboru wykazywany jest w pozycji naleznosci w Iqcznej wartosci przelewu na
ostatniego dnia notowania.
Niewykonane prawo poboru uznaje
tego prawa.

si~

subskrypcj~

za zbyte, wedlug wartosci r6wnej zero, w dniu

oraz wartosci praw poboru z

nast~pnym

po dniu

wygasni~cia

Srodki w walucie nabyte przez fundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w
walucie obcej nie stanowiq lokat funduszu a ich uj~cie w ksi~gach nast~puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
W przypadku sprzedazy waluty uj~cie w ksi~gach nast~puje w dacie rozliczenia sprzedazy.
Zobowiqzania i naleznosci funduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwiqzku z
rozliczeniami walutowymi kupna lub sprzedazy papier6w wartosciowych ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu
zawarcia transakcji (kontrakt forward walutowy). Gdy wartose godziwa kontraktu jest:
• dodatnia, kontrakl ujmowany jest w aktywach bilansu,
• ujemna, kontrakt ujmowany jest w pasywach bilansu.
Przy cz~sciowym zamkni~ciu kontraktu forward zobowiqzania i naleznosci funduszu wynikajqce z zawartej transakcji
mogq bye kompensowane w przypadku, gdy:
• fundusz posiada wazny prawnie tytul do kompensaty tych zobowiqzan i naleznosci;
• fundusz zamierza rozliczye transakcj~ w kwocie netto poddanych kompensacie zobowiqzan i naleznosci lub
jednoczesnie takie naleznosci wylqczye z ksiqg rachunkowych, a zobowiqzanie finansowo rozliczye.
Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dluzej niz w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje si~ jak kontrakty
walutowe. Za dzien roboczy uznaje si~ dzien roboczy w kazdym panstwie, kt6rego waluta jest przedmiotem transakcji.
Transakcje te ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci ksi~gowej r6wnej
zero, natomiast wynik odnosi si~ w r6znice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia si~ je wedlug sredniego kursu
wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje si~ w walucie, w kt6rej Sq wyrazone, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu
wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzien uj~cia tych operacji w
ksi~gach rachunkowych Subfunduszu.
Prowizja maklerska zaplacona przy zbyciu skladnika lokat obniza wynik ze sprzedazy danej lokaty.
Niezrealizowany zysklstrata z wyceny lokat wplywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
Zysk lub strat~ ze zbycia lokat oraz walut wylicza si~ metodq "najdrozsze sprzedaje si~ jako pierwsze", polegajqcq na
przypisaniu zbytym skladnikom najwyzszej ceny nabycia danego skladnika lokat, a w przypadku skladnik6w wycenianych
w wysokosci skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej
biezqcej wartosci ksi~gowej. Rozchodowaniu podlegajq wylqcznie papiery pochodzqce z transakcji kupna, kt6rych dzien
rozliczenia kupna przypada najp6zniej na dzien rozliczenia transakcji sprzedazy. Metody tej nie stosuje si~ do skladnik6w
lokat b~dqcych przedmiotem transakcji przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu.
Zrealizowany zysklstrata ze zbycia lokat obejmuje udzial zrealizowanych r6znic kursowych w transakcjach zbycia
skladnik6w loka!.
przyrost wartosci dluznych papier6w wartosciowych w okresie mi~dzy ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu
obliczany przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej powi~ksza niezrealizowany zysk/strat~ z wyceny loka!.
Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci dywidendy i inne udzialy w zyskach, dodatnie saldo r6znic kursowych
powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zobowiqzan w walutach obcych, a takze przychody
odsetkowe, w sklad kt6rych wchodzq odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w
przypadku dluznych papier6w wartosciowych wycenianych w wartosci godziwej - naliczone zgodnie z zasadami
ustalonymi dla tych papier6w przez emitenta oraz odpisy dyskonta.
Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza si~ przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody
odsetkowe od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza si~ zgodnie z zasadami
ustalonymi dla tych papier6w wartosciowych przez emitenta.
Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pieni~znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych
wartose aktyw6w Subfunduszu w Dniu Wyceny.

powi~kszajq

Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego albo kapitalu wyplaconego jest dzien zbycia lub odkupienia
jednostek uczestnictwa. Na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa w okreslonym Dniu
Wyceny nie uwzgl~dnia si~ zmian w kapitale wplaconym oraz zmian kapitalu wyplaconego zwiqzanych z wplatami lub
wyplatami ujmowanymi w rejestrze uczestnik6w w tym Dniu Wyceny.
Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg61nosci koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo r6znic kursowych
powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zobowiqzan w walutach obcych, a takze koszty
odsetkowe, do kt6rych zaliczamy odsetki od zaciqgni~tych kredyt6w i pozyczek oraz amortyzacj~ premii.
Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i pozyczek
efektywnej stopy procentowej.

zaciqgni~tych

przez Subfundusz rozlicza

si~

w czasie, przy zastosowaniu

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa. Szczeg6lowe informacje zostaly zawarte w nocie 11.
Nast~pujqce koszty zwiqzane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane Sq z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i oplaty
maklerskie i bankowe, w tym zwiqzane z transakcjami kupna i sprzedazy papier6w wartosciowych i praw majqtkowych,
prowizje i oplaty zwiqzane z przechowywaniem aktyw6w Subfunduszu, odsetki od kredyt6w i pozyczek zaciqgni~tych
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przez Subfundusz, prowizje i oplaty zwiqzane z przekazami pocztowymi, podatki i inne obciqzenia nalozone przez
wlasciwe organy administracji publicznej, w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne, Wyzej wymienione koszty
stanowiq koszty nielimitowane Subfunduszu i Sq pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie kt6rych Subfundusz jest
zobowiqzany do ich ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez wlasciwe organy
administracji publicznej, Pozostale koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze srodk6w wlasnych,
d)

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowiqzan i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia si~, a zObowiqzania Subfunduszu ustala si~ w Dniu Wyceny (dzien okreslony w statucie
Subfunduszu, w kt6rym wycenia si~ aktywa Subfunduszu, ustala si~ wartose zobowiqzan Subfunduszu, ustala si~ wartose
aktyw6w netlo Subfunduszu oraz wartose aktyw6w netlo przypadajqcych na jednostk~ uczestnictwa albo certyfikat
inwestycyjny) oraz na dzien sporzqdzania sprawozdania finansowego,
Aktywa Subfunduszu wycenia si~, a zobowiqzania Subfunduszu ustala si~ wed lug wiarygodnie oszacowanej wartosci
godziwej,
1,

Wartose godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczeg6lnosci: akcji, warrant6w
subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwit6w depozytowych, list6w zastawnych, dluznych papier6w
wartosciowych, w tym obligacji zamiennych bez uwzgl~dnienia prawa do zamiany, chyba ze jest dost~pna wartose
godziwa tego prawa, certyfikat6w inwestycyjnych, tytul6w uczestnictwa emitowanych przez lnstytucje wsp61nego
inwestowania majqce siedzib~ za granicq) wyznacza si~ - ze wzgl~du na godziny zamkni~cia aktywnych rynk6w
zagranicznych, na kt6rych moze lokowae Subfundusz - wedlug kurs6w dost~pnych 0 godzinie 23:00 (dwudziestej
trzeciej zero zero) czasu polskiego w nast~pujqcy spos6b:
a)

jezeli Dzien Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug
ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu
Wyceny, z zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu
Wyceny kursu zamkni~cia, a w przypadku braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci
stanowiqcej jego odpowiednik, za ostatni dost~pny kurs przyjmuje si~ ten kurs albo wartose z Dnia Wyceny,
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan ciqglych, w kt6rym wyznaczany i oglaszany jest
kurs zamkni~cia przyjmuje si~ ostatni kurs zamkni~cia w systemie notowan ciqglych dost~pny 0 godzinie
23:00,
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan ciqglych bez odr~bnego wyznaczania kursu
zamkni~cia przyjmuje si~ ostatniq cen~ transakcyjnq dost~pnq 0 godzinie 23:00,
Wprzypadku papier6w notowanych w systemie notowan jednolitych przyjmuje si~ ostatni kurs ustalony w
systemie kursu jednolitego,

2,

3.

b)

jezeli Dzien Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy
czym wolumen obrot6w na danym skladniku aktyw6w jest znaczqco niski albo na danym skladniku aktyw6w
nie zawarto zadnej transakcji - wedlug ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu
ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w spos6b umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej
wartosci godziwej, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8, z zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w
Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamkni~cia, a w przypadku braku kursu
zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik, za ostatni dost~pny kurs
przyjmuje si~ ten kurs albo wartose z uwzgl~dnieniem istotnych zdarzen majqcych wplyw na ten kurs albo
wartose;

c)

jezeli Dzien Wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego
dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni~cia ustalonego na aktywnym rynku, a w
przypadku braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik,
skorygowanej w spos6b umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej, Za
wiarygodnie oszacowanq wartose godziwq danego skladnika aktyw6w notowanego na aktywnym rynku
uznaje si~ wartose wyznaczonq poprzez zastosowanie przyj~tego w uzgodnieniu z Depozytariuszem modelu
wyceny najbardziej odpowiedniego dla danego skladnika lokat, zgodnie z najlepszq wiedzq Subfunduszu i
praktykq rynku finansowego,

W przypadku gdy skladnik lokat jest przedmiotem obrotu na wi~cej niz jednym aktywnym rynku, wartosciq godziwq
jest kurs ustalony na rynku gl6wnym, Wyboru rynku gl6wnego dokonuje si~ na koniec kazdego kolejnego miesiqca
kalendarzowego na podstawie wolumenu obrotu na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku, pod
warunkiem ze Subfundusz moze dokonywae transakcji na tym rynku. W przypadku gdy brak jest mozliwosci
obiektywnego lub wiarygodnego ustalenia wielkosci wolumenu obrotu lub w przypadku identycznego wolumenu na
kHku aktywnych rynkach, Subfundusz stosuje kolejne, mozliwe do zastosowania kryterium:
a)

liczba zawartych transakcji na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku;

b)

Hose danego skladnika lokat wprowadzona do obrotu na danym aktywnym rynku;

c)

kolejnose wprowadzania do obrotu - jako rynek gl6wny wybiera
notowany najwczesniej.

Wartose skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza
a)

si~

si~

rynek, na kt6rym dany skladnik lokat byl

w

nast~pujctcy

spos6b:

list6w zastawnych, obligacji, bon6w skarbowych oraz pozostalych dluznych papier6w wartosciowych - w
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym
skutek wyceny tych skladnik6w lokat zalicza si~ odpowiednio do przychod6w odsetkowych albo koszt6w
odsetkowych Subfunduszu;

14

Roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Akcji Subfundusz w Arka BZ WBK FlO

b)

jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicq - wedlug wartosci godziwej ustalonej jako wartosc
aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, ogloszonych przez odpowiednio - Subfundusz lub instytucj~ wsp61nego inwestowania do godziny 23:00 (dwudziestej trzeciej
zero zero) czasu polskiego w Oniu Wyceny, z uwzgl~dnieniem zdarzen majqcych istotny wplyw na wartose
godziwq powstalych mi~dzy datq ogloszenia a Oniem Wyceny (do wyceny jednostek uczestnictwa korzysta
si~ z informacji otrzymanych od Agent6w Transferowych dostarczonych do godz. 23:00, jak i ze stron
internetowych pobieranych 0 godz. 23:00; w przypadku braku informacji do godz. 23:000 wartosci jednostek
uczestnictwa wyceny dokonuje si~ po ostatnim dost~pnym kursie z uwzgl~dnieniem zdarzen majqcych istotny
wplyw na wartose godziwqj; w przypadku zawieszenia wyceny jednostek uczestnictwa, certyfikat6w
inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce
siedzib~ za granicq wyceny dokonuje si~ po ostatnim dost~pnym kursie z wyceny sprzed zawieszenia
skorygowanym 0 zmian~ benchmarku lub innego indeksu uzgodnionego z Oepozytariuszem;

c)

depozyt6w bankowych - wedlug wartosci nominalnej, z
efektywnej stopy procentowej;

d)

praw poboru - wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, w szczeg61nosci w przypadku podania do
publicznej wiadomosci ceny akcji nowej emisji prawo poboru wyceniane jest wedlug wartosci teoretycznej;

e)

praw do akcji i praw do nowej emisji - wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, w szczeg61nosci na
podstawie ostatniej z cen, po jakiej nabywano papiery wartosciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej, powi~kszonej 0 wartose rynkowq prawa poboru niezb~dnego do ich obj~cia w dniu
wygasni~cia tego prawa), a w przypadku gdy zostaly okreslone r6zne ceny dla nabywc6w - na podstawie
sredniej ceny nabycia, wazonej liczbq nabytych papier6w wartosciowych, 0 He cena ta zostala podana do
publicznej wiadomosci, z uwzgl~dnieniem zmian wartosci tych papier6w wartosciowych, spowodowanych
zdarzeniami majqcymi wplyw na ich wartose rynkowq;

f)

opcji - wycenia si~ wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, przy zachowaniu zasady ostroznej
wyceny, biorqc pod uwag~ konkretny typ instrumentu i kursy instrument6w bazowych oraz czas pozostaly do
wykonania opcji, w szczeg61nosci na podstawie zweryfikowanej wyceny dostarczonej przez wystawc~ opcji
obliczanej mi~dzy innymi na podstawie metody Monte Carlo lub zmodyfikowanego modelu Blacka-Scholesa
lub przy zastosowaniu modelu dostosowanego do typu opcji; w przypadku gdy ze wzgl~du na charakter
instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu wyceny, opcja moze bye wyceniana na
podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic, itp.) lub Reuters;

g)

kontrakt6w terminowych - wedlug wartosci godziwej metod q okreslajqcq stan rozliczen Subfunduszu i jego
kontrahenta wynikajqcych z warunk6w umownych z uwzgl~dnieniem zasad wyceny dla instrumentu
bazowego i terminu wykonania kontraktu terminowego;

h)

dluznych papier6w wartosciowych zawierajqcych wbudowane instrumenty pochodne - w przypadku gdy
wbudowane instrumenty pochodne Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, wartose jest
wyznaczana przy zastosowaniu modelu odpowiedniego dla danego papieru dluznego; jezeli wbudowane
instrumenty pochodne nie Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, to wartose wycenianego
papieru stanowi sum~ wyceny dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanego instrumentu
pochodnego) wyznaczonej przy uwzgl~dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wyceny wbudowanych
instrument6w pochodnych wyznaczone na podstawie modeli odpowiednich dla poszczeg61nych instrument6w
pochodnych; w przypadku gdy ze wzgl~du na charakter instrumentu pochodnego nie jest mozliwe
zastosowanie modelu wyceny, wbudowany instrument pochodny lub caly instrument (w zaleznosci od
dost~pnosci danych) mogq bye wyceniane na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg (np.
Bloomberg Generic itp.) lub Reuters;

i)

skladnik6w lokat innych niz w podpunktach a)-h) - wedlug wartosci godziwej spelniajqcej warunki
wiarygodnosci okreslone w pkt 8.

uwzgl~dnieniem

odsetek, przy zastosowaniu

4.

W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci
skorygowanej ceny nabycia - wartose godziwa wynikajqca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzien
przeszacowania, nowo ustalonq skorygowanq cen~ nabycia.

5.

Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu wycenia si~, pOCZqwszy od dnia
zawarcia umowy kupna, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy kupna transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do
odkupu wykazuje si~ w cenie nabycia, kt6ra stanowi skorygowanq cen~ nabycia. Na dzien rozliczenia cena nabycia
sluzy do wyliczenia skorygowanej ceny nabycia.

6.

Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu si~ Subfunduszu do odkupu, wycenia si~,
pOCZqwszy od dnia zawarcia umowy sprzedazy, metod q skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedazy zObowiqzania z tytulu
transakcji przy zobowiqzaniu si~ funduszu do odkupu wykazuje si~ w cenie sprzedazy, kt6ra stanowi cen~
skorygowanq.

7.

Aktywa oraz zobowiqzania denominowane w walutach obcych wycenia si~ lub ustala w walucie, w kt6rej Sq
notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie Sq notowane na aktywnym rynku - w walucie, w kt6rej Sq
denominowane, i wykazuje si~ w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug sredniego kursu ustalonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski na Ozien Wyceny.

8.

Za wiarygodnie oszacowanq wartose godziwq uznaje
a)

si~

wartose wyznaczonq poprzez:

oszacowanie wartosci skladnika lokat przez wyspecjalizowanq, niezaleznqjednostk~ swiadczqcq tego rodzaju
uslugi, 0 He mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t~ jednostk~ przeplyw6w pieni~znych zwiqzanych z tym
skladnikiem;
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9.

b)

zastosowanie wlasciwego modelu wyceny skladnika lokat, 0 He wprowadzone do tego modelu dane
wejsciowe pochodzq z aktywnego rynku;

c)

oszacowanie wartosci skladnika lokat za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji;

d)

oszacowanie wartosci skladnika lokat, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie
ogloszonej na aktywnym rynku ceny nierozniqcego si~ istotnie skladnika, w szczeg61nosci 0 podobnej
konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

Wartosc aktyw6w netlo dla poszczeg61nych typ6w jednostek obliczana jest w nast~pujqcy spos6b: WAN A (wartosc
aktyw6w netlo dla jednostek typu A) jest to WAN A z poprzedniego dnia wyceny powi~kszona 0 obroty na
kapitalach dotyczqcych typu jednostki A oraz 0 udzial jednostek typu A we wzroscie lub spadku wartosci aktyw6w
(bez uwzgl~dniania biezqcych koszt6w limitowanych) pomniejszona 0 koszty wedlug odpowiedniej stawki oplaty za
zarzqdzanie dla danego typu jednostki za dzien od ostatniego Dnia Wyceny do dnia biezqcego. Analogicznie
obliczana jest WAN dla pozostalych typ6w jednostek.

e) Wartosci szacunkowe
Sporzqdzanie sprawozdania finansowego wymaga od Towarzystwa dokonania ocen, estymacji i przyJ~cla zalozen
wplywajqcych na stosowane zasady rachunkowosci oraz na prezentowane wartosci aktyw6w i pasyw6w oraz kwoty
przychod6w i koszt6w. Szacunki dokonywane Sq na podstawie dost~pnych danych historycznych, danych mozliwych do
zaobserwowania na rynku oraz szeregu innych czynnik6w uwazanych za wlasciwe w danych okolicznosciach. Stanowiq
one podstaw~ do oszacowania wartosci bilansowych aktyw6w i zobowiqzan, kt6rych nie mozna okreslic w jednoznaczny
spos6b na podstawie ceny pochodzqcej z aktywnego rynku.
Szacunki i zalozenia stanowiqce ich podstaw~ podlegajq okresowym przeglqdom. Aktualizacje szacunk6w Sq
rozpoznawane w okresie, w kt6rym dokonano zmiany szacunku, jezeli aktualizacja dotyczy tylko tego okresu, lub w okresie,
w kt6rym dokonano zmiany, i w okresach przyszlych, jesli aktualizacja wplywa zar6wno na biezqcy, jak ina przyszle okresy.
Ponizej zaprezentowano najistotniejsze z szacunk6w zastosowane przy sporzqdzeniu sprawozdania finansowego
Subfunduszu.
Skladniki lokat wyceniane w wartosci godziwej

Wartosc godziwa skladnik6w lokat, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek, ustalana jest na podstawie ceny rynkowej
podobnego instrumentu bqdz przy zastosowaniu innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny Sq
okresowo oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny Sq testowane i zatwierdzane przed uzyciem. W modelach
wyceny wykorzystywane Sq dane mozliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach Towarzystwo musi
korzystac z oszacowan. Zmiany przyj~tych zalozen i szacunk6w mogq miec wplyw na wykazywane wartosci godziwe
skladnik6w loka!.
Szacunki dokonane na dzien bilansowy uwzgl~dniajq parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzien. Biorqc pod
zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.

uwag~

Na dzien 31 grudnia 2012 roku 0,02% alctyw6w Subfunduszu zostalo wycenionych w spos6b inny niz na podstawie kursu
ustalonego na aktywnym rynku, tj. metod q zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzien 31 grudnia 2011 - odpowiednio 0,01%). W zmiennym otoczeniu rynkowym
wyst~puje niepewnosc, iz dla takich aktyw6w wyceny uj~te w sprawozdaniu finansowym mogq r6znic si~ od wartosci, jakie
zostalyby wyznaczone, gdyby istnial dla nich aktywny rynek. Zdaniem Towarzystwa wartosci bHansowe wszystkich istotnych
skladnik6w aktyw6w Sq mozliwe do odzyskania.
f) Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowosci

W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowosci, w tym metod ujmowania operacji,
metod wyceny oraz sposobu sporzqdzania sprawozdania finansowego, poza wskazanymi w punkcie C Informacji
dodatkowej.

Nota 2. Naleinosci Subfunduszu
Wartoj¢ na dzien
31.12.2011 r. (w tys. zt)

Wartoj¢ na dzlen
31.12.2012 r. (wtys. zt)

Naleinojci Subfunduszu
Z tytulu zbylych lokat

29252

58655

Z tytulu zbytych jed nostek uczestnictwa

28544

155231

2149

3679

0

0

Z tytulu dywidendy
Z tytu/u odsetek
Pozostale
Suma

16

-

2

59945

217567
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Nota 3. Zobowillzania Subfunduszu
,--------

Wartos¢ na dzlen
31.12.2012 r (w tys. zt)

Zobowi/tZllnia Subfunduszu
Z tytulu nabytych aktyw6w

Wartos¢ na dzlen
31.12.2011 r. (w tys. zt)

8330

Z tytulu cZfi!sciowego zamknifi!cia walutowych kontrakt6w terminowych
Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa
Z ty1ulu odkupionych jednostek uczestnictwa

46412

-

1

525

64

31990

158225

Pozostale zobowiqzania, w tym:

4670

4887

- zobowiqzania wobec TFI z tytulu oplaty za zarzqdzanie

4466

4691

45 515

209589

Suma

Nota 4. Srodki pieniQine i ich ekwiwalenty
31.12.2012 r.
Struktura srodk6w pienh~inych na rachunkach bankowych

Waluta

Wartos¢ na dzien
bilansowy w danej
walucle (w tys.)

Wartos¢ na dzlen bilansowy
wwalucle sprawozdania
finansowego (w tys. zl)

Bankl

27776

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

1467

1467

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

1451

5930

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

170

854

Bank Handlowy w Warszawie SA

HUF

643056

8988

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

266

826

5595

9711

Wartos¢ na dzien
bllansowy w dane]
walucle (wtys.)

Wartos¢ na dzien bilansowy
w walucle sprawozdanla
finansowego (w tys. zt)

Bank Handlowy w Warszawie SA

TRY

31_12.2011 r.
Struktura srodk6w pienl~inych na rachunkach bankowych

Waluta

Banki

5928

Bank Handlowy w Warszawie S)\..

PLN

1012

1012

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

548

2419

Bank Handlowy w Warszawie SA

HUF

175895

2497

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Sredni w okresle sprawozdawczym pozlom srodk6w pleni~znych
utrzymywanych w celu zaspoko]enla biezl\cych zobowil\zan Subfunduszu

Waluta

Wartos¢ na
31.12.2012 r. wdanej
walucie (w tys.)

Sredni w okresle sprawozdawczym pozlom srodk6w plenl~znych

Wartos¢ na 31.12.2012 r.
w walucle sprawozdania
finansowego (w tys. zt)
11079

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

1726

Bank Handlowy w Warszawie SA

CZK

207

34

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

714

2919

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

104

521

Bank Handlowy w Warszawie SA

HUF

34003

475

Bank Handlowy w Warszawie SA

RUB

1121

114

Bank Handlowy w Warszawie SA

TRY

1803

3129

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

162

502

Dom Maklerski Banku Handlowego w Warszawie SA

PLN

1659

1659

1726

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Sredni w okresle sprawozdawczym pozlom srodk6w plenl~znych
utrzymywanych w celu zaspokojenla bleZi\cych zobowil\zan Subfunduszu

Waluta

Wartos¢ na
31.12.2011 r. wdanej
walucle (wtys.)

Srednl w okresle sprawozdawczym pozlom srodk6w plenl~znych

Wartos¢ na 31.12.2011 r.
w walucle sprawozdanla
finansowego (wtys. zt)
11 031

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

Bank Handlowy w Warszawie SA
Bank Handlowy w Warszawie SA

1659

1659

USD

647

2211

CZK

2783

476

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

525

2319

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

34

179

Bank Handlowy w Warszawie SA

HUF

54768

777

Bank Handlowy w Warszawie SA

TRY

1912

3410
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Nota 5. Ryzyka
( 1)

Ryzyko stopy procentowej

( 1 . 1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej,
w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zObowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej
zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluznym 0 stalym oprocentowaniu
podzielonych wedlug okresu pozostajqcego na dzien 31 grudnia 2012 r. do zapadalnosci tych instrument6w finansowych.

31.12.2012
Nie dotyczy
31.12.2011 r.
(w tys.z/)

Transakcje przy zobowiqzaniu sifi! drugiej strony
do odkupu, z tego 0 okresie do wykupu
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

Od 1

Od 3

001

miesi~ca

miesi~y

mlesi~ca

d03

d06

mlesi~y

miesl~y

Od 6

Od 1 roku
do 31at

mlesl~y

do 1 roku

Powyzej
31at

Razem

51742

-

-

-

-

-

51742

-

-

-

-

-

-

.

Razem aktywa obci~zone ryzykiem wartotcl
godzlwej wynikaj~cym ze stopy procentowej

51742

-

-

-

-

-

51742

Procentowy udzlat w aktywach og6tem

3,14%

-

-

-

-

-

3,14%

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Pozostale aktywa

(1. 2)

-

-

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przepiyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej, w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluznym 0 zmiennym
oprocentowaniu, wedlug podzialu na okresy pozostajqce w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany
oprocentowania).

31.12.2012 r.
(wtys.zt)

Od 1

Od 3

Do 1

mlesl~ca

mlesl~y

miesl~ca

d03

d06
mlesiQcy

mlesl~y

Transakcje przy zObowiqzaniu sifi! drugiej
strony do odkupu, z tego 0 okresie do wykupu
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym
rynku
Pozostale aktywa
Razem aktywa obcl~zone ryzyklem wartoki
godzlwej wynikaj~cym ze stopy
procentowej
Procentowy udziat w aktywach og6tem

Od 6

Od 1 roku
do 31at

mlesl~y

do 1 roku

Powyzej
31at

Razem

10271

-

-

-

-

-

10271

36010

-

-

-

-

-

36010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46 281

-

-

-

-

-

46 281

3,12%

-

-

-

-

-

3,12%

31.12.2011
Nie dotyczy

(2)

Ryzyko kredytowe

(2.1)

Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym na dzien bilansowy, w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypelnialy swoich obowiqzk6w (bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen), w
podziale na kategorie bilansowe
Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w, bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen. W przypadku
skladnik6w lokat zostala zaprezentowana wartosc bilansowa skladnik6w lokat 0 charakterze dluznym.

31.12.2012 r.
(wtys. zt)

31.12.2012 r.
Procentowy
udzlatw
aktywach
og6tem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

31.12.2011 r.
Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

Srodki pienifi!zne i ich ekwiwalenty

27776

1,88%

5928

0,36%

Naleznosci, w tym:

59945

4,05%

217567

13,21%
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31.12.2012 r.
Procentowy
udzilKw
aktywach
og6lem

31.12.2012 r.
(w tys. zt)

31.12.2011 r.
Procentowy
udzilKw
aktywach
og6lem

31.12.2011 r.
(w tys. zt)

naletnosci z tytulu zawartych transakcji sprzedaty skladnik6w lokat

29252

1,98%

58655

3,56%

Transakcje przy zobowictzaniu si~ drugiej strony do odkupu
Skladniki lokat 0 charakterze dlutnym notowane na aktywnym rynku,
wtym:
dlutne instrumenty finansowe emitowane bctdt gwarantowane przez
Skarb Paristwa lub NBP

10271

0,69%

51742

3,14%

36010

2,43%

-

-

36010

2,43%

-

-

listy zastawne

-

-

-

-

inne nit listy zastawne oraz nit emitowane lub gwarantowane przez
Skarb Paristwa bctdz NBP instrumenty 0 charakterze dlutnym

-

-

-

-

-

-

-

-

dlutne instrumenty finansowe emitowane bctdz gwarantowane przez
Skarb Paristwa lub NBP

-

-

-

-

listy zastawne

-

-

-

-

inne nit listy zastawne oraz nit emitowane lub gwarantowane przez
Skarb Paristwa bctdz NBP instrumenty 0 charakterze dlutnym

-

-

-

-

134 002

9,05%

275237

16,71%

Skladniki lokat 0 charakterze dlutnym nienotowane na aktywnym
rynku, w tym:

Razem aktywa Subfunduszu obclcttone ryzyklem kredytowym

(2.2)

Przypadki znaczqcej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala
zaprezentowana jako wartost bilansowa lokat w instrumenty dluzne emitowane lub por~czane przez podmiot, kt6rego
papiery stanowiq powyzej 5% wartosci aktyw6w Subfunduszu.
Nie dotyczy.

(3)

Ryzyko walutowe

(3.1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem walutowym
Poziom obciqzenia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jako wartost bilansowa (w tys. zl) aktyw6w i zobowiqzan
wyrazonych w walutach obcych.
31.12.2012 r.
Procentowy
udzilKw
aktywach
og6lem

31.12.2012 r.
(w tys. zt)
Srodki pieni~tne i ich ekwiwalenty
Naletnosci

~niki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

1,78%

4916

0,30%

2456

0,17%

8174

0,50%

321 117

21,67%

261 219

15,86%

-

150

dlutne papiery wartosciowe
Razem aktywa Subfunduszu obcil4.tone ryzykiem walutowym
Zobowll4.zania obcil4.tone ryzyklem walutowym

(3.2)

26309

-

tne papiery wartosciowe

31.12.2011 r.
Procentowy
udziatw
aktywach
og6lem

31.12.2011 r.
(w tys. zt)

0,01%

-

-

157

0,01%

-

-

-

-

350032

23,63%

274466

16,67%

-

-

9179

0,56%

Wskazanie przypadk6w znaczqcej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala
zaprezentowana jako wartost bilansowa poszczeg61nych kategorii lokat wyrazonych w walutach obcych w rozbiciu
na poszczeg61ne waluty.
31.12.2012 r.
(wtys. zt)

Akcje

-

31.12.2012 r.
Procentowy udzllK'
w aktywach og6lem

31.12.2011 r.
(w tys. zt)

31.12.2011 r.
Procentowy udziat
w aktywach og6lem

38390

2,59%

22867

1,39%

79337

5,34%

47131

2,86%

GBP

11857

0,81%

14125

0,86%

HUF

23998

1,62%

14053

0,85%

RUB

18743

1,26%

709O

0,43%

TRY

128623

8,69%

88049

5,35%

CZK

EUR

-
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Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania maja.ce siedzib~ za granica.

EUR

-I

1

-I

247041

1,50%

Kwity depozytowe

EUR
USD

0,27% 1

101551

0,61%

1

3940 1
162291

1,09% 1

273631

1,66%

1

150 1

0,01% 1

1

Prawa pobonu

RUB

(4)

157 1

0,01%

Poziom obci~zenia aktyw6w i zobowi~zan Subfunduszu ryzykiem pJynnosci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko, iz Subfundusz nie b~dzie w stanie wygenerowae dostatecznych srodk6w
pieni~znych niezb~dnych do wykonania swoich zobowiqzan w terminach ich wymagalnosci lub tez zbycie aktyw6w nastqpi
na warunkach istotnie niekorzys!nych dla Subfunduszu. .
Z uwagi na fak!, iz jednos!ki uczes!nic!wa Subfunduszu mogq bye odkupywane codziennie, jednym z zadan realizowanych
w ramach zarzqdzania ak!ywami Subfunduszu jest u!rzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pieni~znych oraz
codzienne moni!orowanie plynnosci.
Subfundusz inwes!uje przede wszys!kim w skladniki loka! 0 duzej plynnosci. W obecnej sy!uacji rynkowej niek!6re loka!y
Subfunduszu charak!eryzujq si~ przejsciowo obnizonym poziomem plynnosci. Is!nieje ryzyko, iz Subfundusz moze nie bye
w s!anie zbye w kr6!kim !enminie !ych skladnik6w loka! w wartosci odpowiadajqcej ich oszacowanej wartosci godziwej.
W okresie od 1 s!ycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz w roku obro!owym konczqcym
nie zawieszal zbywania i odkupywania jednos!ek uczes!nictwa.

si~

31 grudnia 2011 roku Subfundusz

Nota 6. Instrumenty pochodne
Nie do!yczy.

Nota 7. Transakcje przy
odkupu

zobowi~zaniu si~

Subfunduszu lub drugiej strony do
Wartoit na
31.12.2012 r.
(wtys. zt)

Transakcje przy zobowl/tZanlu silt Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
Transakcje przy zobowi/tZanlu silt drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku kt6rych

nast~puje

10271

51742

-

-

-

-

10271

51742

przeniesienie na Subfundusz praw wlasnoSci i ryzyk

Transakcje, w wyniku kt6rych nie nast~puje przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk
Transakcje, w wyniku kt6rych nast~puje przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i nie nast~puje
przeniesienie na subfundusz ryzyk

Wartoit na
31.12.2011 r.
(w tys.zt)

-

-

-

-

Transakcje, w wyniku kt6rych nie nast~puje przeniesienie na druga. stron~ praw wlasnosci i ryzyk

-

-

Transakcje, w wyniku kt6rych nast~puje przeniesienie na druga. stron~ praw wlasnosci i nie nast~puje
przeniesienie na druga. stron~ ryzyk

-

-

Transakcje przy zobowi/tZaniu silt Subfunduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku kt6rych

nast~puje

przeniesienie na druga. stron~ praw wlasnosci i ryzyk

Nota 8. Kredyty i poiyczki
Nie do!yczy.

Nota 9. Waluty i roinice kursowe
31.12.2012 r.
Walutowa struktura pozycjl bllansu

Waluta

Aktywa

PLN

Srodki plenilttne I ich ekwiwalenty

PLN
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Wartoit na dzier\
bilansowy w walucle
sprawozdanla
flnansowego (w tys. zt)

Wartoit na dzler\
bllansowy w danej
walucie (w tys.)

1481004
27776

PLN

1467

1467

EUR

1451

5930

GBP

170

854

HUF

643056

8988
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Waluta

Walutowa struktura pozycji bllansu

USD
TRY

266

826

5595

9711
59945

PLN

NaleznoScl

PLN
EUR
TRY
UAH

~.

Transakcje przy zobowlltzaniu

Wartost na dzlen
bllansowy w walucie
sprawozdania
flnansowego (w tys. zt)

Wartost na dzien
bilansowy w danej
walucle (w tys.)

sl~

drugiej strony do odkupu

Sktadnlkllokat notowane na aktywnym rynku

57489

584

2388

0

0

178

68

PLN

10271

PLN

1382690

PLN
eZK
EUR
GBP
HUF
RUB
TRY
USD

-

57489

1 061 573

38390

20370

83277

2366

11857

1 716964

23998

184297

18743

74104

128623

5236

16229
322

PLN

Sktadnlki lokat nlenotowane na aktywnym rynku

PLN
RUB

172
1475

PLN

172
150
45515

PLN

Zobowi/tZ8nla

1 061 573

235521

45515

45515

31.12.2011 r.
Waluta

Walutowa struktura pozycji bllansu

Aktywa

PLN

Srodki plenl~tne I Ich ekwlwalenty

PLN

PLN
EUR
HUF

Wartost na dzlen
bllansowy w walucie
sprawozdania
flnansowego (w tys. zt)

Wartost na dzlen
bilansowy w danej
walucle (w tys.)

1647537
5928

1012

1012

548

2419

175895

PLN
EUR
TRY
USD
TransakcJe przy zobowiltZanlu sl~ druglej strony do odkupu
Sktadnlki lokat notowane na aktywnym rynku

I

209393

209393

1262

5575

0

0

761

2599

PLN

51742

PLN

1372143

PLN
eZK
EUR
GBP
HUF
RUB
TRY
USD

1 110924

RUB

22867

18563

81990

2681

14125

989927

14053

66824

7090

49369

88049

9670

33045
157

1480

PLN
EUR
HUF
TRY

21

157
209 589

PLN

Zobowiltzanla

1110924

133647

PLN

Sktadnlkllokat nlenotowane na aktywnym rynku

2497
217567

PLN

NaletnoSci

200410

200410

577

2547

343195

4872

987

1760
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1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Dodatnie I ujemne r6znlce kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zt)
Dodatnie r6znlce kursowe

Sktadnlki lokat

Zrealizowane

Akcje

UJemne r6znice kursowe

Niezreallzowane

14766

1538

-

-

823

386

5645

-

823

19870

-

Tytu/y uczestnictwa emitowane przez
insty1ucje wsp61nego inwestowania maja.ce
sjedzib~ za granicq
Suma

Niezrealizowane

-

Prawa poboru
Kwity depozytowe

Zreallzowane

-

4107

6
4712

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Dodatnle I ujemne r6znice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zt)
Sktadnlki lokat

Akcje
Prawa pobonu
Kwity depozylowe
Tytu/y uczestnictwa emitowane przez
insty1ucje wsp61nego inwestowania maja.ce
siedzib~ za granicq
Suma

Ujemne r6znice kursowe

Dodatnie r6znlce kursowe
Zreallzowane

Zreallzowane

Niezreallzowane

Nlezreallzowane

-

21958

22125

-

13

1981

4055

-

-

-

386

1453

-

1981

26412

23578

-

Srednl kurs walut obcych wyllczany przez NBP na dzier\ bilansowy

Kurs w stosunku do zt

Waluta

Dolar amerykanski

3,0996

USD

Euro

4,0882

EUR

Forint w~gierski

1,3977

100 HUF

Funt szterling

5,0119

GBP

Hrywna

0,3825

UAH

Korona czeska

0,1630

eZK

Lira turecka

1,7357

TRY

Rubel rosyjski

0,1017

RUB
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Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2012 r.-31.12.2012 r.

Wartosc zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia lokat
(wtys. zt)

Zreallzowany I niezrealizowany zysk (strata) ze zbycla lokat

Wzrost (spadek)
nlezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny aktyw6w
(wtys. zt)

7995

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
Skladniki lokal nienotowane na aktywnym rynku

Suma

277 937

384

165

8379

278102

1.01.2011 r.-l1.12.2011 r.
Wartosc zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia lokat
(w tys. zt)

Zrealizowany I niezreallzowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Wzrost (spadek)
nlezreallzowanego zysku
(straty) z wyceny aktyw6w
(wtys. zt)

(146252)

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

Suma

(576761)

(8256)

13

(154 508)

(576748)

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Nota 11. Koszty Subfunduszu
Towarzystwo nie pokrywa koszt6w Subfunduszu. Calose wynagrodzenia Towarzystwa sklada

tylko z

55632

stala wynagrodzenia

cz~sci

stalej.
1.01.2011 r.
-31.12.2011 r.

1.01.2012 r.
-31.12.2012 r.

Wynagrodzenie dla Towarzystwa (w tys. zt)
Cz~sc

si~

80873

Koszty Iimitowane stanowi q koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Z dniem 25 maja 2012 roku weszla w tycie zmiana statutu Funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty w zakresie
zasad naliczania i tworzenia rezerwy na oplat~ za zarzqdzanie Subfunduszem Arka BZ WBK Akcji.
Do dnia 24 maja 2012 roku obowiqzywaty

nast~pujqce

zasady:

a) Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymywalo wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie
jednak nit:
(1) 4,0% (cztery procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 3,5% (trzy i pi~e dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S
(3) 3,0% (trzy procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
w skali roku, Iiczonego jako 365 (trzysta szesedziesiqt pi~e) dni sredniej rocznej wartosci Aktyw6w Subfunduszu reprezentujqcej
poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa.
wi~kszej

b) Rezerwa na koszty, 0 kt6rych mowa w us!. a), naliczana byla w katdym Dniu Wyceny, za katdy dzien roku, od wartosci Aktyw6w
Subfunduszu pomniejszonej 0 zobowiqzania, z wyjqtkiem zobowiqzan wynikajqcych ze wzrostu rezerwy na koszty od poprzedniej
wyceny wedlug stawek okreslonych w us!. a), i rozliczana byla do pi~tnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry
zostala naliczona.
Od dnia 25 maja 2012 roku obowiqzujq nast~pujqce zasady:
a) Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wi~kszej
jednak nit:
(1) 4,0% (cztery procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 3,5% (trzy i pi~e dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S
(3) 3,0% (trzy procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
w skali roku, Iiczonego jako 365 (trzysta szesedziesiqt pi~e) dni, sredniej rocznej Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu
reprezentujqcej poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa.
b) Rezerwa na wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w us!. a), jest naliczana od podstawy spelniajqcej wymogi § 22 us!. 2
Rozporzqdzenia, slutqcej do okreslenia wartosci Jednostek Uczestnictwa poszczeg61nych kategorii w poprzednim Dniu Wyceny.
Podstaw~ t~ stanowi r6tnica pomi~dzy wartosciq Aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, w podziale na
poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa, przy czym podstawa ta nie uwzgl~dnia zmian w kapitale wplaconym oraz kapitale
wyplaconym na poprzedni Dzien Wyceny, zgodnie z § 22 us!. 2 Rozporzqdzenia.
Rezerwa,o kt6rej mowa powytej jest naliczana w katdym Dniu Wyceny za katdy dzien roku, wedlug stawek okreslonych w us!. a),
i rozliczana jest do pi~tnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry zostala naliczona.
Platnosci z tytulu koszt6w limitowanych pomniejszajq utworzonq uprzednio
Stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie Subfunduszem:
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Kategoria Jednostek Uczestnictwa

Stawka obowiC\Zujctca na dzien
bilansowy

Stawka statutowa

A

4,00%

4,00%

S

3,50%

3,50%

T

3,00%

3,00%

Kwoty wynagrodzenia za zarzqdzanie naliczane Sq w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kazdej kategorii

odr~bnie.

W 2012 roku Zarzqd Towarzystwa nie podejmowal uchwal 0 zmianie stawek za zarzqdzanie dla Subfunduszu Arka BZ WBK Akcji.

Nota 12. Dane porownawcze 0 jednostkach uczestnictwa
Dane por6wnawcze 0 jednostkach uczestnictwa

31.12.2012 r.

Wartost aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego (w
tys. z!)

31.12.2011 r.

31.12.2010 r.

1 435489

1437948

2885789

A

33,32

27,33

40,14

S

34,64

28,28

41,32

T

36,55

29,69

43,16

Wartost aktyw6w netto na poszczeg61ne kategorie jednostek
uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego (w zl)
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Informacja dodatkowa
A.

Informacje 0 znaczC\cych zdarzeniach, dotyczC\cych lat ubiegJych, uj,tych w sprawozdaniu finansowym za biezC\cy
okres sprawozdawczy
Nie wystqpily.

B.

Informacje 0 znaczC\cych zdarzeniach, kt6re naslC\PiJy po dniu bilansowym, a nieuwzglQdnionych w sprawozdaniu
finansowym

W dniu 9.01.2013 r. Towarzystwo otrzymalo informacj~, ze prawa poboru OAO SBERBANK wygasly, poniewaz nie doszla
do skutku nowa emisja akcji emitenta. W zwiqzku z tym prawa te zostaly wyksi~gowane z ksiqg Subfunduszu.
Na dzien bilansowy 31.12.2012 r. prawa poboru OAO SBERBANK wyceniane byly wg wartosci godziwej wynoszqcej
150.340,10 PLN. Uwzgl~dnienie na dzien bilansowy informacji 0 wygasni~ciu praw poboru spowodowaloby, ze wartost
aktyw6w oraz wynik z operacji Subfunduszu za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. bylyby nizsze 0150.324,73 zl

c.

Zestawienie oraz objasnienie r6znic
i por6wnywalnych danych finansowych
finansowymi

pomi,dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
a uprzednio sporzC\dzonymi i 0publikowanymi sprawozdaniami

W biezqcym sprawozdaniu finansowym dokonano nast~pujqcych zmian danych dotyczqcych roku 2011 w por6wnaniu do
danych zaprezentowanych w sprawozdaniu rocznym za rok 2011
a) Zmiany w Bilansie
Bilans
(w tysla.cach ztotych, z wyJa.tklem IIczby (w szt.) I warto~cl jednostek uczestnictwa (w zt))
Dane por6wnawcze przed zmianq
prezentacji
Wartosc wedlug stimu na dzier'i
bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

Korekta prezentacji danych

Dane por6wnawcze po zmianie
prezentacji
Wartosc wedlug stanu na dzieri
bilansowy31.12.2011 r.
(w tys. zl)

Kapital wplacony

27930361

(1 102707)

26827654

Kapital wyplacony

(26513544)

1 102707

(25410837)

Pozycja

b) Zmiany w Zestawieniu zmian w aktywach netto
Zestawienie zmlan w aktywach netto
(w tysla.cach ztotych, z wyja.tk1em liczby (w szt.) i warto~cl jednostek uczestnictwa (w zt))
Dane por6wnawcze przed zmianq
prezentacji
Wartosc wedlug stanu na dzieri
bilansowy31.12.2011 r.
(w tys. zl)

Korekta prezentacji danych

Dane por6wnawcze po zmianie
prezentacji
Wartosc wedlug stanu na dzieri
bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

Zmiana kapitalu wplaconego
(powi~kszenie kapitalu z tytulu
zby1ych jednostek uczestnictwa)

1 641 555

(941 925)

699630

Zmiana kapitalu wyplaconego
(zmniejszenie kapitalu z ty1ulu
odkupionych jednostek
uczestnictwa)

2328091

(941 925)

1 386166

Pozycja

Zmiana prezentowanych danych spowodowana zostala zmianq sposobu ujmowania w ksi~gach rachunkowych
Subfunduszu transakcji jednoczesnego nabycia i odkupienia jednostek uczestnictWa. Dotychczasowy spos6b uj~cia
transakcji jednoczesnego nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa polegal m.in. na jednoczesnym zwi~kszeniu kapitalu
wplaconego i kapitalu wyplaconego Subfunduszu 0 t~ samq wartost. W biezqcym okresie sprawozdawczym dokonano
zmiany polegajqcej na wylqczeniu transakcji jednoczesnego nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa z kapital6w
Subfunduszu. Korekta skutkowala pomniejszeniem kapitalu wplaconego i wyplaconego 0 r6wne sobie kwoty wynikajqce z
transakcji jednoczesnego nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w por6wnywalnych danych finansowych
Subfunduszu.
Korekta nie miala wplywu na wartost aktyw6w netto Subfunduszu w poszczeg61nych dniach wyceny ani na wartost
aktyw6w netto wykazanq w poszczeg61nych sprawozdaniach finansowych za lata 2010 oraz 2011.
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Od 1 stycznia 2012 roku ulegla zmianie prezentacja instrument6w emitowanych przez fundusze ETF (Exchange Traded
Fund) w cz~sci "Zeslawienie lokat" oraz "Noty Subfunduszu". Wczesniej prezentowane one byly jako skladnik "Certyfikaty
Inwestycyjne". Obecnie takie instrumenty ujmowane Sq w ramach pozycji "Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicq".
Wprowadzone zmiany nie majq wpiywu na wynik z operacji Subfunduszu Arka BZ WBK Akcji.
Ponizej zaprezentowano wpiyw tych zmian na dane prezentowane w okresie por6wnawczym
Zestawienie lokat- Tabela glowna pozycja
Skladniki lokat

Dane porownawcze przed
zmiana. prezentacji
Wartost wedlug wyceny na
dzien bilansowy 31.12.2011 r.
(wtys. zl)

Korekta prezentacji danych

Dane porownawcze po zmianie
prezentacji
Wartost wedlug wyceny na
dzien bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

24704

(24704)

-

-

24704

24704

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuly uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspolnego
inwestowania maja.ce siedzib~
za gran'lCC(

D.

Dokonane korekty bfQd6w podstawowych, ich przyczyny, tytuty oraz wptyw wywotanych tym skutk6w finansowych
na sytuacjQ majqtkowq i finansowct, ptynnosc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystqpily:
przypadki infonmowania uczestnik6w 0 korektach wyceny aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny
aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki nierozliczenia

E.

si~

transakcji zawieranych przez Subfundusz.

W przypadku niepewnosci co do mozllwosci kontynuowania dzialalnosci opis tych niepewnosci oraz wskazanie,
czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwiqzane
Nie dotyczy.

F.

Inne informacje niz wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re mogtyby w istotny spos6b wptynqc na ocenQ
sytuacji majqtkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wystqpily.
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Arka BZ WBK Akcji
subfundusz w Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Raport uzupelniajqcy
z badania
sprawozdania jednostkowego
Rok obrotowy koncz'!cy sit(
31 grudnia 2012 r.

Raport uzupelniaj,!cy zawiera II stron
Raport uzupelniaj,!cy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy koncZ'!cy si y
31 grudnia 2012 r.

10 2013 KPMG Audyt spilika Z ograniczontt odIXJwiedzialnoScitt sp.k. jest polsktt spoJktt komandytow'! i czlonkiem sieci KPMG
skladajttcej si~ z niezaleznych sp01ek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
C'KPMG International"). podmiotem prawa szwajcarskiego Wszelkie prawa zastrzezone
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Arka BZ WBK Akcji subfundusz w Arka BZ WBK FlindusZlllnwestycyjnym Otwartym
Raport

1.

Czt(sc ogolna ra po rtu

1.1.

Dane

identyfikuj~ce

=badania sprawo=dania jednostkowego
=a rok obrotow:v konc=qcy si? 31 grudnia 2012 r.

u=upelniajq(~v

Subfundusz

1.1.1. Nazwa Subfunduszu
Arka BZ WBK Akcji

1.1.2. Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu
Arka BZ WBK Akcj i jest subfunduszem wydzielonym w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym.
Arka BZ WBK Akcji (zwany dalej Subfunduszem) nie posiada osobowosci prawnej.
Subfundusz zostal utworzony na czas nieokreslony.

1.2.

Dane

identyfikuj~ce

Fundusz

1.2.1. Nazwa Funduszu
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem).
Fundusz moze uZywac nazwy skr6conej Arka BZ WBK FlO.

1.2.2. Siedziba Funduszu
Plac Wolnosci 16
61-739 Poznan

1.2.3. Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
S~d

rejestrowy:

Data:
Numer rejestru:

1.3.

Dane

identyfikuj~ce

S~d Okrygowy w Warszawie,
VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
26 listopada 2010 r.
RFi 589

Towarzystwo

zarz~dzaj~ce

Funduszem

1.3.1. Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa
Funduszjest zarz~dzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane
dalej Towarzystwem), z siedzib~ w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16.
Towarzystwo prowadzi dzialalnosc na podstawie decyzji Komisji Papier6w Wartosciowych i
Gield KPWiG-4086-18/98-1 071 wydanej dnia 30 stycznia 1998 r.
Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwajest nieograniczony.
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1.3.2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze
S~d

S~dowym

S~d Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S~dowego

rejestrowy:

Data:
Numer rejestru:
Kapital zakladowy na dzien
bilansowy:

26 lutego 200 I r.
KRSOOOOOO 1132
13.202.000 zl

1.3.3. Kierownik jednostki
Funkcje kierownikajednostki sprawuje
W sklad

Zarz~du

Zarz~d

Towarzystwa.

Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2012 r. wchodzili:
Zarz~du,

• Pan Jacek Marcinowski

- Prezes

• Pani Marlena Janota

- Czlonek Zarz~du,

• Pan Michal Zimpel

- Czlonek Zarz~du.

Zgodnie z uchwal~ nr 9 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 28 lutego 2012 r. Pan
Krzysztof Czlapowski zostal odwolany z funkcj i Czlonka Zarz~du z dniem 3 I marca 2012 r.
Zgodnie z uchwal~ nr 2 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 3 kwietnia 2012 r. Pan Michal
Zimpel zostal powolany do pelnienia funkcji Czlonka Zarz~du z dniem podjycia uchwaly.

1.4.

Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony
do badania sprawozdaiI finansowych

1.4.1. Dane

identyfikuj~ce

Imiy i nazwisko:
Numer w rejestrze:

1.4.2. Dane

identyfikuj~ce

Firma:
Adres siedziby:
Numer rejestru:
S~d rejestrowy:
Numer NIP:

kluczowego bieglego rewidenta:
Bozena Graczyk
9941

podmiot uprawniony
KPMG Audyt Sp6lka z ogralllczon~ odpowiedzialnosci~
sp.k.
ul. Chlodna 51, 00-867 Warszawa
KRS 0000339379
S~d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S~dowego
527-26-15-362

KPMG Audyt Sp6lka z ograniczon~ odpowiedzialnosci~ sp.k. jest wpisana na listy podmiot6w
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzon~ przez Krajow~ Rady
Bieglych Rewident6w, pod numerem 3546.
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1.5.

Informacje

0

sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporz~dzone na dzien 31 grudnia 2011 r. i za rok
obrotowy koncz~cy siy tego dnia zostalo zbadane przez KPMG Audyt sp61ka z ograniczon~
odpowiedzialnosci~ sp.k i uzyskalo opiniy bieglego rewidenta bez zastrzezen.
Pol~czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz
ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym zostalo zatwierdzone w dniu 26 kwietnia 2012 r. przez Walne
Zgromadzenie T owarzystwa.
Pol~czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz
ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w S~dzie Rejestrowym w dniu 2 maja 2012 r.
Pol~czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
ogloszone zostalo w Monitorze Polskim B nr 2011 z dnia II wrzesnia 2012 r., a sprawozdanie
jednostkowe Arka BZ WBK Akcji w Monitorze Polskim B nr 20 II z dnia II wrzesnia 2012 r.

1.6. Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib~ w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 i dotyczy
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada siy zestawienie lokat oraz bilans
sporz~dzony na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian
w aktywach netto za rok obrotowy koncz~cy siy tego dnia oraz noty objasniaj~ce i informacja
dodatkowa.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umow~ z dnia
12 lipca 2012 r., zawart~ na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 26 marca 2012 r. odnosnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdaniajednostkowego.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r.
poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), krajowych standard6w rewizji finansowej wydanych
przez Krajow~ Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w Rewizji
Finansowej.
Badanie sprawozdania finansowego zostalo przeprowadzone w siedzibie Funduszu w okresie
od 26 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. oraz od 26 lutego 2013 r. do 8 marca 2013 r.
Zarz~d

Towarzystwajest odpowiedzialny za prawidlowosc ksi~g rachunkowych, sporz~dzenie
i rzeteln~ prezentacjy sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw~ 0 rachunkowosci,
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowi~zuj~cymi przepisami
prawa.
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Naszym zadaniem bylo, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyratenie opinii i sporzqdzenie
raportu uzupelniajqcego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci
ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawy jego sporzqdzenia.
Zarzqd Towarzystwa zlotyl w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie 0 rzetelnosci i
jasnosci zalqczonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen wplywajqcych
w spos6b znaczqcy na dane wykazane w sprawozdaniu jednostkowym za rok badany.
W trakcie badania sprawozdania jednostkowego Zarzqd Towarzystwa zlotyl wszystkie zqdane
przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udostypnil nam wszelkie dokumenty
i informacje niezbydne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w taden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b
przeprowadzonego badania wynika ze sporzqdzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajdujqcej siy w siedzibie podmiotu uprawnionego.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spelniajq wym6g niezaletnosci od
badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. 0 bieglych rewidentach i ich samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz 0 nadzorze publicznym (Oz. U. z 2009 r. nr 77 poz.
649 z pMniejszymi zmianami).
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2.

Analiza finansowa Subfunduszu

2.1.

Ogolna analiza sprawozdania jednostkowego

2.1.1. Bilans

Aktywa
Srodki pieniyzne i ich ekwiwalenty
NaleznoSci
Transakcje przy zobowiqzani u siy drugiej strony do odkupu
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynkll w tym:

- dlu::ne papiery warfosciowe
Skladniki lokat nienotowane na akty'\\1lym rynku
Zobowi:p:ania
Aktywa netto
Kapitat subfunduszu
Kapital wplacony
Kapital wyplacony
Dochody zatrzymane
Zakurnulowane.

nierozdy~ponowane

przychody z lokat netto

Zakurnulowany. n ierozdy~onowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartosci 10 kat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitalsubfunduszu i zakumulowany wynikz operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa
A

31.12.2012
zt '000

31.12.2011

1 481004
27776
59945
10271
1382690
36010
322
45515
1435489
1 124590
27225399
(26 100809)
51619
(367873)
419492
259280
1435489

1 647537
5928
217567
51742
I 372 143

zl'OOO

157
209589
1437948
1416817
26827654
(25410837)
39953
(371 160)
411 113
(18822)
1 437948

Liczba

Liczba

23 130901.787
16 207 099.694
2827937.091

28576755.587
19369755.%8
3 675 370.747

Wartosc akiywow
netto na jednO~1ky
ucze;,1nictwa (zl)

Wartosc akty'\vow
netto na jednostky
uczestnictwa (zl)

A

33.32

27.33

S

34.64
36.55

28.28
29.69

S

T

Kategorie jednostek uczestnictwa

T
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2.1.2. Rachunek wyniku

Z

operacji
1.01.201231.12.2012
zl'OOO

1.01.2011 31.12.2011
zl'OOO

62402
58895
3427
80

54399
52618
1779
:2

Koszty subfunduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Oplat) dla depozytariusza
Oplat) za zezwolenia i rejestracy.i ne
Koszty odsetkowe
Ujemne saldo r6znic kursowych
Pozostale

59115
55632
571

84448
80873
741

1396
1 514

1 160
1672

Koszty subfunduszu netto

59115

84448

3287

(30049)

286481
8379

(731 256)
(154508)

-1822
278 102
(}9870)

(2] 597)

(576748)
26 -112

289768

(761 305)

Wynikz
opcracj i
przypadajacy
na jcdnostky

Wynikz
operacj i
przypadajacy
na jednostky
uczestnictwa
(zl)
( 12.80)
(13.04)
( 13.47)

Przychody z lokat
Dywidendy i inne udzialy w zyskach
Przychody odsetkowe
Pozostale

1

Przychody z lokat netto
Zrealizowany i niezrealizowany zysk/(strata)
7.rcalizowany zyskl(~1ratal zc zbycia lokal w t)m:
-:: tvtul:u r6:::nic kursow.vch
W zrostJ(spadekl n iezrealizowanego zysku!(straty) z wyceny lokal w tym:
-:: t.vtul:u r6:':nic kursowych
Wynik z operacji

Kategoriajednostek uczestnictwa

ucze~1nictwa

(zl)
5.98
6.36
6.86

A

S
T
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2.2.

Wybrane wskazniki finansowe

Lokaty (zl '0(0)
Wartosc aktywow netto Subtimdu5ZU (zl '000)
Wartosc aktywow netto najednostky ucze~inict\va A (zl)
Wartosc aktywow netto najedno'iky uczestnictwa S (zl)
Wartosc aktywownetto najedno,tky uczestnictwa T (zi)
Kapital Subfunduszu (zl '(00)
Wynik z opcracji (zl '(00)
Procentowa zmiana wartoSci aktywow nctto najednostky uczestnictwa A
Procentowa zmiana wartoSci akiywow netto najednostky uczestnictwa S
Procentowa zmiana wartoSci aktywow netto najednostky uczestnictwa T
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31.12.2012

31.12.2011

31.12.201 0

1383012
1435489
33.32

1372 300
1437948
27.33

2795207
2885789
40.14

34.64
36.55
I 124590

28.28
29.69
1416817

41.32
43.16
2 103353

289768
21.92%
22.49%
23.11%

(761305)
(31.91%)
(31.56%)
(31.21 %)

333461
12.06%
12.62%
13.16%
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3.

Cz~sc

3.1.

System rachunkowosci

szczegolowa raportu

Subfundusz posiada aktualnq dokumentacjy opisujqcq zasady rachunkowoscL przyjyte przez
Zarzqd Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy 0 rachunkowosci
i rozporz'l-dzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegolnych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r., nr 249, poz. 1859)
(,.Rozporzqdzenie')
W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego
wyrywkowego sprawdzenia prawidiowosci dzialania systemu rachunkowosci.

dokonalismy

W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znaczqcych nieprawidiowosci
dotyczqcych systemu rachunkowoSci. ktore nie zostalyby usuniyte, a mogiy miec istotny
wpIyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci.
Subfundusz przeprowadzil inwentaryzacjy skiadnikow maj'l-tkowych w tenninach okrdlonych
wart. 26 ustawy 0 rachunkowosci oraz dokonaia rozliczenia i ujycia w ksiygachjej wynikow.

3.2.

Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z
uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktywow
W zakresie objytym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych
nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, tenninow i
procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosci wyceny aktywow
wedlug zasad okrdlonych w przepisach prawa i statucie Funduszu. Przeprowadzone badanie
nie mialo na celu weryfikacji polityki inwestycyjnej Subfunduszu i dotrzymywania strategii
zarzqdzaniajego lokatamL
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3.3.

Noty objasniaj~ce
jednostkowego

informacja

dodatkowa

do

sprawozdania

Dane zawarte w notach objasniajqcych i infonnacji dodatkowej do sprawozdania
jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i
prawidlowo. Noty objasniajqce i infonnacja dodatkowa stanowiq integralnq cZysc
sprawozdania jednostkowego.

W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa

..... , ....... .

M~~da~~a Grzesik

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

Bit!'glyldwident
Nr ewidencyjny 12032

18 kwietnia 2013 r.

I1

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Arka BZ WBK Zr6wnowazony
Subfundusz
w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest zaJqcznikiem do sprawozdania poJqczonego funduszu
Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

-

-

Ii)

...,.--=

Fundusze Inwestycyjne Arka

-

Arka BZ WBK Zr6wnowazony
subfundusz w Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Opinia i Raport
Niezaleznego Bieglego Rewidenta
Rok obrotowy koncz'!cy si y
31 grudnia 2012 r.

Opinia zawiera 2 strony
Raport uzupelniaj,!cy zawiera II stron
Opinia niezaletnego bieglego rewidenta
oraz raport uzupelniaj,!cy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy koncz'!cy sit;!
31 grudnia 2012 r.

D :2013 KPMG Audyt spolka Z ograniczon<t odpow-iedzialnoSci<t sp k. jest polsk<t spolk<t komandytow,," i czlonkiem sleei KPMG
skladaj<J.cej si~ z niezaleznych sp61ek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
("KPMG International"), podntiotem prawa szwajcarskiego Wszelkie prawa zastrzezone

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

KPMGAudyt

Spolka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq sp.k.
ul Chtodna 51
00-867 VVarszawa
F)oland

Telefon
Fax
E-mail
Internet

+482252811 00
+48 22 528 10 09
kpmg@kpmg.pl
www.kpmg.pl

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Opinia

0

sprawozdaniu jednostkowym

Przeprowadzilismy badanie zalqczonego sprawozdania jednostkowego Arka BZ WBK
Zr6wnowaZony subfunduszu w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym z siedzibq
w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 ("Subfundusz"), na kt6re sklada siy zestawienie lokat oraz
bilans sporzqdzone na dzien 3 1 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacj i oraz zestawienie
zmian w aktywach netto za rok obrotowy konczqcy siy tego dnia oraz noty objasniajqce i
informacja dodatkowa.

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
Zarzqd BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksiqg rachunkowych, sporzqdzenie i rzetelnq prezentacjy tego
sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustawq z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. 0 rachunkowosci
(Oz. U. z 2013 r. poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz innymi obowiqzujqcymi przepisami prawa. Zarzqd Towarzystwa jest
odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrznq, kt6rq uznaje za niezbydnq, aby sporzqdzane
sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych
dzialan lub blyd6w.
Zgodnie z ustawq 0 rachunkowosci, Zarzqd Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Sq
zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagama
przewidziane w tej ustawie.

Odpowiedzialnosc Bieg/ego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opml1 0 tym
sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawy
jego sporzqdzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdziaru 7 ustawy 0 rachunkowosci, krajowych standard6w rewizji finansowej
wydanych przez Krajowq Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w
Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladajq na nas obowiqzek postypowania zgodnego z
zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac
racjonalnq pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowiqce podstawy
jego sporzqdzenia Sq wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur majqcych na celu uzyskanie dowod6w badania
dotyczqcych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur
badania zalety od naszego oSqdu, w tym oceny ryzyka wystqpienia istotnej nieprawidlowosci
sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub blyd6w. Przeprowadzajqc oceny
tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrznq zwiqzanq ze sporzqdzeniem oraz
rzetelnq prezentacjq sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do
okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyrazenia opinii na temat skutecznosci dzialania

':porka ;::arE:I'':::~l Ij.'\Ji'W,)
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~m-' ~27<~En~~,3~62
REr~~O~,J 1-1-20~/2,
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kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje rowniez oceny odpowiedniosci stosowanej
polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunkow dokonanych przez Zarzqd oraz oceny ogolnej
prezentacj i sprawozdania jednostkowego.
Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowiq wystarczajqcq
odpowiedniq podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania.

Op in ia

Naszym zdaniem, zalqczone sprawozdanie jednostkowe Arka BZ WBK Zrownowazony
subfunduszu w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym przedstawia rzetelnie i
jasno sytuacjy majqtkowq i finansowq Subfunduszu na dzien 31 grudnia 2012 r., wynik z
operacji za rok obrotowy konczqcy siy tego dnia, zostalo sporzqdzone, we wszystkich istotnych
aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci obowiqzujqcymi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej okreslonymi w ustawie 0 rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisach
wykonawczych, jest zgodne z wplywajqcymi na tresc sprawozdania jednostkowego
Subfunduszu przepisami prawa i postanowieniami statutu Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego oraz zostalo sporzqdzone na podstawie prawidlowo prowadzonych,
we wszystkich istotnych aspektach, ksiqg rachunkowych.

W imieniu KPMG Audyt Spolka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa
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18 kwietnia 2013 r.

2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BZ WflK Towarzvstwo FlmdUSZV Inwestvcvinvch S.A.
PI. Wolnosci 16,61-139 Poznan
telefon: [+48] 6185513 22
faks: (+48] 6185513 21

OSWIADCZENIE ZARZ1\DU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330
z p6iniejszymi zmianami) oraz rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarzqd BZ WBK
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK
Zrownowazony subfundusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym za okres od 1 stycznia 2012
roku do 31 grudnia 2012 roku, kt6re obejmuje:

1.

Zestawienie lokat wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazujqce skladniki lokat subfunduszu
w wysokosci 1 410088 tys. zl.

2.

Bilans subfunduszu sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokosci
1412 108 tys. zl.

3.

Rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy dodatni
wynik z operacji w wysokosci 284 506 tys. zl.

4.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqce
zmniejszenie wartosci aktyw6w netto subfunduszu w wysokosci 115 716 tys. zl.

5.

Noty objasniajqce.

6.

Informacj~

dodatkowq.

W imieniu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Jacek Marcinowski

Michal Zimpel

Marlena Janota

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Aleksandra Juszczyk
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Zestawienie lokat
1) Tabela gl6wna
31.12.2012 r.

Sktadniki lokat

31.12.2011 r.

Wartosc
wedtug
wyceny na
dzier'i
bilansowy
(w tys. zt)

Wartosc
wedtug
ceny
nabycia
(w tys. zO

Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

Wartosc
wedtug ceny
nabycia
(w tys. zt)

Wartosc
wedtug
wyceny na
dzier'i
bilansowy
(w tys. zt)

Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

612405

752328

51,82%

826447

797465

49,45%

-

-

-

-

-

-

2005

2252

0,16%

-

-

-

-

182

0,01%

-

101

0,01%

8822

10301

0,71%

6910

10873

0,67%

14450

14850

1,02%

-

-

-

566085

613 190

42,23%

589668

630875

39,12%

Instrumenty pochodne

-

28

0,00%

-

-

-

Udzialy w sp61kach z ograniczonq
odpowiedzialnosciq

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

14777

16957

1,17%

31452

30859

1,91%

Wierzytelnosci

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomosci

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

1218544

1410088

97,12%

1454477

1470173

91,16%

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe

Tytuly uczestnictwa emitowane
przez instytucje wsp61nego
inwestowania majqce siedzib~ za
granicq

Suma
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2) Tabele uzupefniajetce

Akcje

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

Wartosc
wedlug ceny
nabycla
(w tys. zl)

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzlen
bllansowy
(wtys. zl)

Procentowy
udzlat
waktywach

og6/em

Notowane na aktywnym rynku regulowanym

AGORA SA (PLAGORAOO067)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A.

AKENERJI ELEKTRIK URETIM
AS. (TRAAKENR91 L9)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,793

Turcja

ALARKO HOLDING AS.
(TRAALARK91 00)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,619

Turcja

AllOR BANK SA
(PLALIOROO045)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A

37778

Rzeczpospolita
Polska

2153

2367

0,16%

AMREST HOLDINGS SE
(NLOOO0474351)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

35268

Rzeczpospolita
Polska

994

3393

0,23%

APATOR SA (PLAPATROO018)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie S.A.

167645

Rzeczpospolita
Polska

2919

5470

0,38%

ARCELIK AS. (TRAARCLK91 H5)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

72 362

Turcja

735

1469

0,10%

BANK OF GEORGIA HOLDINGS
PLC (GBOOB759CR16)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

98069

Wielka Brytania

2167

5063

0,35%

BANK POLSKA KASA OPIEKI
SA (PLPEKAOOO016)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A.

167830

Rzeczpospolita
Polska

22616

28111

1.94%

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK
AS. (TRACARSI91JO)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

178875

Turcja

963

1338

0,09%

CCC SA (PLCCCOOOO016)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A.

4648

6164

0,42%

GEl AS. (ClOOO5112300)

Aktywny rynek
regulowany

Prague Stock
Exchange

132408

Czechy

15674

14676

1,01%

CIECH SA (PLCIECHOO018)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

291113

Rzeczpospolita
Polska

5895

6463

0,45%

CINEMA CITY INTERNATIONAL
N. V. (NLOOO0687309)

Aktywny rynek
regulowany

147699

Holandia

2519

3840

0,26%

COMARCHSA
(PLCOMAROOO12)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
WartoSciowych w
Warszawie SA

116570

Rzeczpospolita
Polska

5544

8568

0,59%

CYFROWY POLSAT SA
(PLCFRPTOO013)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

833106

Rzeczpospolita
Polska

13119

13671

0,94%

DO & CO AG (ATOOOO818802)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

39225

4782

5430

0,37%

DOGAN SIRKETLER GRUBU
HOLDING AS. (TRADOHOL91 08)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,377

Turcja

DOGAN YAYIN HOLDING AS.
(TRADYHOL91 07)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,359

Turcja

DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE
TICARET AS. (TREDOTOOO013)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

515171

Turcja

4213

7672

0,53%

ECHO INVESTMENT SA
(PLECHPSOO019)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

341312

Rzeczpospolita
Polska

1228

1724

0,12%

ECZACIBASI YATIRIM HOLDING
ORTAKLIGI AS.
(TRAEClYT91 05)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,082

Turcja

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL
YATIRIM ORTAKLIGI AS.
(TREEGYOOO017)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

640197

Turcja

2919

4550

0,31%

ENEA SA (PLENEAOOO013)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

176598

Rzeczpospolita
Polska

2873

2778

0,19%

400972

64 436

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w

Rzeczpospolita
Polska

Rzeczpospolita
Polska

6932

°

4162

°
°

0,29%

0,00%

0,00%

Warszawie S.A

4

Austria

°
°

°

0,00%

0,00%

0,00%
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Akcje

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

KraJ siedziby

Liczba

emitenta

ERSTE GROUP BANKAG
(AT0000652011 )

Aktywny rfnek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

135363

Austria

EUROCASH SA
(PLEURCH00011 )

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

224239

Rzeczpospolita
Polska

FORTUNA ENTERTAINMENT

Aktywny rynek
regulowany

Prague Stock
Exchange

580693

GETIN NOBLE BANK SA
(PLGETBKOO012)

Aktywny rynek
regulowany

GIELDA PAPIEROW
WARTOSCIOWYCH W
WARSZAWIE SA
(PLGPWOOOO017)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

HACI OMER SABANCI HOLDING
AS, (TRASAHOL91Q5)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

HAWE SA (PLVENTSOO019)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

696877

Rzeczpospolita
Polska

IMMOFINANZ AG
(ATOOO0809058)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

902856

Austria

ING BANK SLASKI SA
(PLBSKOOOO017)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

150714

INTERNATIONAL PERSONAL
FINANCE PLC (GBOOBWKG049)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

JASTRZF;BSKA SPOt.KA
WF;GLOWA SA (PLJSWOOOO015)

Aktywny rynek
regulowany

KERNEL HOLDING SA
(LU0327357389)

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(wtys. zl)

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. z/)

Procentowy
udziat
waktywach
og6lem

8926

13295

0,92%

695

9799

0,67%

Holandia

9871

8045

0,55%

3653233

Rzeczpospolita
Polska

6189

6539

0,45%

55368

Rzeczpospolita
Polska

2547

2152

0,15%

0

0,00%

3300

2648

0,18%

9917

11723

0,81%

Rzeczpospolita
Polska

12692

13715

0,94%

148699

Wielka Brytania

1284

2780

0,19%

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

77514

Rzeczpospolita
Polska

7043

7162

0,49%

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

232212

Luksemburg

14592

15500

1,07%

KGHM POLSKA MIEDZ SA
(PLKGHMOOO017)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

329369

Rzeczpospolita
Polska

44980

62580

4,31%

KOC HOLDING AS,
(TRAKCHOL91 Q8)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

Turcja

2659

2870

0,20%

KOELNER SA (PLKLNROOO017)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie S.A.

822644

Rzeczpospolita
Polska

9754

7239

0,50%

KOZAANADOLU METAL
MADENCILIK ISLETMELERI AS,
(TREKOZAOO014)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

289456

Turcja

2355

2844

0,20%

KREDYT INKASO SA
(PLKRINKOO014)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

161112

Rzeczpospolita
Polska

2014

2062

0,14%

KRUK SA (PLKRK000001 0)

Aktywny rynek
regulowany

G'1e!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

152487

Rzeczpospolita
Polska

6244

6718

0,46%

LPP SA (PLLPPOOOO011)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

2824

Rzeczpospolita
Polska

4518

12849

0,89%

LUBELSKI WF;GIEL .BOGDANKA"
SA (PLLWBGDOO016)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

151176

Rzeczpospolita
Polska

13166

20560

1,42%

MOL MAGYAR OLAJ-ES
GAZIPARI NYRT,
(HUOOOO068952)

Aktywny rynek
regulowany

Budapest Stock
Exchange

W~ry

7334

7357

0,51%

MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(PLMSTWSOO019)

Aktywny rynek
regulowany

117423

Rzeczpospolita
Polska

1532

1474

0,10%

NARODOWY FUNDUSZ
INWESTYCY JNY MIDAS SA
(PLNFI0900014)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

5148040

Rzeczpospolita
Polska

3736

3346

0,23%

NETIA SA (PLNETIAOO014)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

1243692

Rzeczpospolita
Polska

3114

5323

0.37%

I GROUP NV (NLOO09604859)

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w

Warszawie S.A

0,168

178556,819

29648

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w

Warszawie S.A

5
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Akcje

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

WartoSC
wedlug
wycenyna
dzien
bilansowy
(wtys. zI)

WartoSc
wedlug ceny
nabycia
(w tys. z/)

Procentowy
udziat
waktywach
og6/em

OAO SBERBANK
(RUOO09029540)

Aktywny rynek
regulowany

MICEX - Moscow
Interbank Currency
Exchange

806536

Rosia

7674

7622

0,53%

OMV AG (ATOOO0743059)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

131926

Austria

14688

14754

1,02%

ORBIS SA (PlORBISOOO14)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

247412

Rzeczpospolita
Polska

5666

9402

0,65%

OTP BANK NYRT.
(HUOOOO061726)

Aktywny rynek
regulowany

Budapest Stock
Exchange

W'lQry

2090

5043

0,35%

PGE POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA SA
(PLPGEROOOO10)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

775655

Rzeczpospolita
Polska

14439

14125

0,97%

PLAZA CENTERS NV
(NLOOO0686772)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

2459439

Holandia

15488

3468

0,24%

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(PLMSTSDOOO19)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

2133413

Rzeczpospolita
Polska

1696

1323

0,09%

POLSKI KONCERN NAFTOWY
ORLEN SA (PLPKNOOOOO18)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A

485596

Rzeczpospolita
Polska

17057

24.037

1,66%

POLSKIE G6RNICTWO
NAFTOWE I GAZOWNICTWO
SA (PLPGNIGOOO14)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

4662166

Rzeczpospolita
Polska

20263

24290

1,67%

POWSZECHNA KASA
OSZCZF;DNOSCI BANK POLSKI
SA (PLPKOOOOOO16)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
WartoSciowych w
Warszawie SA

2076170

Rzeczpospolita
Polska

63742

76611

5,28%

POWSZECHNY ZAKtAD
UBEZPIECZEN SA
(PLPZUOOOOOll )

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papierow
Wartosciowycih w
Warszawie SA

161332

Rzeczpospolita
Polska

50721

70502

4,66%

RADPOL SA (PLRDPOLOO010)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie S.A

615263

Rzeczpospolita
Polska

4168

4922

0,34%

RAFAKO SA (PLRAFAKOOO18)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

1621178

Rzeczpospolita
Polska

3391

13602

0,94%

RAIFFEISEN BANK
INTERNATIONAL AG
(ATOOOO606306)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

25793

Austria

2823

3317

0,23%

RHI AG (AT0000676903)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

80001

Austria

6037

8144

0,56%

SEKERBANK TAS.
(TRASKBNK91 N8)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

1.199

Turcia

0

0

0,00%

SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLIGI AS.
(TRESNGYOOO19)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

1128651

Turcia

2471

2762

0,19%

STALPRODUKT SA
(PLSTLPDOOO17)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowycih w
Warszawie SA

24517

Rzeczpospolita
Polska

7442

4511

0,31%

TAURON POLSKA ENERGIASA
(PLTAURNOOOll)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papierow
WartoSciowych w
Warszawie SA

3464 336

Rzeczpospolita
Polska

17553

16456

1,13%

TEKFEN HOLDING AS.
(TRETKHOOOO12)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

463254

Turcia

4458

5821

0,40%

TELEKOMUNIKACJA POLSKA
SA (PL TLKPLOOO17)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

692937

Rzeczpospolita
Polska

10563

8475

0,58%

TOFAS TURK OTOMOBIL
FABRIKASI AS.
(TRATOAS091 H3)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Excihange

394 939

Turcia

4514

7163

0,49%

TRAKYA CAM SANAYII AS.
(TRATRKCM91 F7)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,276

Turcia

0

0,00%

TUPRAS TURKIYE PETROL
RAFINERILERI AS.
(TRATUPRS91 E8)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

56617

Turcia

5061

0,35%

TURCAS PETROL AS.
(TRATRCAS92E6)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Excihange

0,313

Turcia

0

0,00%

66 950
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Akeje

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
emitenta

Liezba

TURK EKONOMI BANKASI AS.
(TRATEBNK91N9)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,968

Turcja

TURKIYE GARANTI BANKASI
AS. (TRAGARAN91N1)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

1150781

Turcja

TURKIYE HALK BANKASI AS
(TRETHALOO019)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

458229

TURKIYE IS BANKASI AS. -C
(TRAISCTR91 N2)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

TURKIYE SINAI KALKINMA
BANKASI AS. (TRATSKBW91 NO)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

VERBUND AG (ATOOO0746409)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

37766

Austria

VIENNA INSURANCE GROUP AG
(AT0000908504 )

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

17213

VOESTALPINE AG
(ATOOO0937503)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

WIENERBERGER AG
(ATOOOO831706)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

YAPI VE KREDI BANKASI AS.
(TRAYKBNK91 N6)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

ZAKtADY AZOTOWE W
TARNOWIE-MOSCICACH SA
(PLZATRMOOO12)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

ZESPOt ELEKTROWNI
PI\.TNOW-ADAMOW-KONIN SA
(PLZEPAKOO012)

Aktywny rynek
regulowany

Prawa do akeji

0,00%

13026

18496

1,27%

Turcja

9877

13919

0,96%

675704

Turcja

5882

7248

0,50%

0,75

Turcja

0

0,00%

3016

2896

0.20%

Austria

2367

2841

0,20%

36246

Austria

3619

4099

0,28%

75209

Austria

1871

2130

0,15%

Turcja

3913

5869

0,40%

92701

Rzeczpospolita
Polska

2625

4997

0,34%

103079

Rzeczpospolita
Polska

2701

2933

0,20%

612405

752328

51,82%

Warszawie S.A

Suma

46 052 105,59802

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Proeentowy
udzial
waktywaeh
og6lem

0

650280,87502

Gielda Papier6w
Wartosciowych w

Wartosc
wedlug
wyeenyna
dzlen
bilansowy
(w lye. zl)

WartoSc
wedlug eeny
nabyela
(wlye. zl)

Llczba

Kraj sledzlby
emitenta

Wartosc
wedlug
wyeeny na
dzlen
bllansowy
(wtys. zI)

WartoSc
wedlug eeny
nabyela
(wlye. zI)

Proeentowy
udzlal
waktywaeh
og6lem

Notowane na aktywnym rynku regulowanym
AllOR BANK SA PDA SERIA C
(PLALIOROO052)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

35182

Suma

Prawa poboru

Rzeczpospolita
Polska

35182

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Llczba

KraJ sledziby
emitenta

2005

2252

0,16%

2005

2252

0,16%

WartoSc
wedlug eeny
nabyeia
(wtys. zI)

Wartosc
wedlug
wyeenyna
dzlen
bilansowy
(wtys. zI)

Procentowy
udzial
waktywaeh
og6lem

Nlenotowane na rynku aktywnym
OAO SBERBANK

Nienotowane na
rynku aktywnym

nie dotyczy

800000

POLIMEX-MOSTOSTAL SA seria
N2 (PLMSTSD00118)

Nienotowane na
rynku aktywnym

niedotyczy

2133413

Suma

2933413

7

Rosja

97

0,01%

Rzeczpospolita
Polska

85

0,00%

182

0,01%

~
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Kwity depozytowe

Nazwa rynku

Rodzaj rynku

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

Wartosc
wedlug
wyeeny na
dzien
bilansowy
(wtys. z/)

WartoSc
wedlug
eeny
nabyeia
(wtys. zI)

Procentowy
udzial
waktywaeh
og6lem

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym
MOTOR SICH JSC GDR
(US6200501046)

Aktywny rynek

Frankfurter
Wertpapierborse

nieregulowany

31243

Ukraina

1793

2618

0,18%

Notowane na aktywnym rynku regulowanym
OAO ROSNEFT OIL GDR
(US67812M2070)

Aktywny rynek
regulowany

London International

171757

Rosja

3624

4744

0,33%

GLOBALTRANS INVESTMENT PLC
GDR (US37949E2046)

Aktywny rynek
regulowany

London International

57433

Cypr

3405

2939

0,20%

8822

10301

0,71%

Suma

260433

Wartose
Listy zastawne

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emltent

Kraj sledziby
emitenta

Tennln
wykupu

Warunki
oprocen
towanla

Rodzaj
listu

Podstawa
emisji

Wartose
wedlug
ceny
nabyeia
(wtys. z/)

nominalna
Liczba

jednego
IIstu
(wzll

Wartosc
wedlug
wyeeny na
dzleti
bilansowy
(w tys. z/)

Proeentowy
udzlalw
aktywaeh
og6Iem

Nienotowane na rynku aktywnym

BRE BANK
Nienotowane
HIPOTECZNY SA
Ina rynku
SERIA PUA6
laktyWnym
(PLRHNHP00284)

nie dotyczy

BRE Bank
Hipoteczny
SA

Zmienny !;Ubliczny
Rzeczpospolita
015-07-28
Polska
kupon
f~t
(6,45%)
astawny

Ustawa z dnia
29.08.1997 r.
o listach
astawnych i
bankach
hipotecznych

1000,00

Suma

DluZne papiery
wartoSclowe

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby
emitenta

Tennin
wykupu

Warunki
oprocen~

towania

Wartose
nomlnalna
jednej
obligaejl
(wzl)

14450

14450

14850

1,02%

14450

14450

14850

1,02%

Liczba

Wartose
wedlug
eeny
nabyela
(w tys. zI)

Wartose
wedlug
wyeenyna
dzieti
bilansowy
(wtys. zI)

Procentowy
udzlal
waktywach
og6lem

o terminie wykupu do 1 roku
Obligacje
Nlenotowane na rynku aktywnym
CAN-PACK SA
SERIA
CANPACK24052013

Nienotowane
na rynku
aktywnym

nie dotyczy

Can-Pack
SA

Rzeczpospolita
Polska

2013-09-27

Zmienny kupon
(5,46%)

10000,00

2600

26000

26015

1,79%

ECHO INVESTMENT
SA TRANSZA

Nienotowane
na rynku
aktywnym

nie dotyczy

Echo
Investment
SA

Rzeczpospolita
Polska

2013-05-25

Zmienny kupon
(6,40%)

100000,00

250

25000

25149

1,73%

Nienotowane
na rynku
aktywnym

nie dotyczy

Skarb
Paiistwa

Rzaczpospolita
Polska

2013-10-24

Zmienny kupon
(4,98%)

1000,00

15000

14653

15229

1,05%

3/2006

PP1013
(PLOOO0103370)

o tennlnie wykupu powytej 1 roku
Obllgacje
Notowane na aktywnym rynku regulowanym
PGNIG FINANCEAB
PGNPW 4 02114/17
(XS0746259323)

Aktywny rynek
Borse Stuttgart
regulowany

PGNiG
FinanceAB

Szwecja

2017-02-14

Staty kupon
(4,00%)

4088,20

3600

14950

15843

1,09%

REP HUN 6 01111/19
(XS0625388136)

Aktywny rynek London Stock
regulowany
Exchange

W~ry

W~ry

2019-01-11

Staly kupon
(6,00%)

4088,20

3600

14340

16249

1,12%

Aktywny rynek
Borse Stuttgart
regulowany

W~ry

W~

2014-07-28

Staty kupon
(6,75%)

4088,20

2000

8511

8828

0,61%

Aktywny rynek
Borse Stuttgart
regulowany

Rumunia

Rumunia

2019-11-07

Staty kupon
(4,875%)

4088,20

3500

14337

15160

1,04%

REPHUN 63/4
07/28/14

(XS0441511200)
ROMANI 4 7/8
11107/19

(XS0852474336)

Notowane na aktywnym rynku nleregulowanym
DS1019
(PL00001 05441)

Aktywny rynek Treasury
Skarb
nieregulowany BondSpot Poland Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2019-10-25

Staty kupon
(5,50%)

1000,00

38850

38906

44 363

3,06%

DS1020
(PLOOO0106126)

Aktywny rynek Treasury
Skarb
nieregulowany BondSpot Poland Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2020-10-25

Staly kupon
(5,25%)

1000,00

47100

45868

53409

3,68%

8
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Kraj sledzlby
emltenta

Warunkl
oproeentowania

Termln
wykupu

Wartos.:
nomlnalna
Jednej
obligaejl
(wz/)

Wartosc
wedlug
eeny
nabyela
(w tys. zl)

WarteS':
wedlug
wyeeny na
dzler'i
bilansowy
(wtys. z/)

Proeentowy
udzia/
waktywaeh
og6lem

Dluzne papiery
wartosciowe

Rodzaj rynku

DS1021
(PLOOOO106670)

Aktywny rynek Treasury
Skarb
ieregulowany BondSpot Poland Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2021-10-25

Staly kupon
(5,75%)

1000,00

127625

132554

149723

10,31%

DS1023
(PLOOO0107264)

Aktywny rynek Treasury
Skarb
nieregulowany BondSpot Poland Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2023-10-25

Staty kupon
(4,00%)

1000,00

15700

15564

16212

1,12%

Hungarian
Development
Bank

WWry

2016-05-31

Staly kupon
(5,875%)

4088,20

6600

25898

27882

1,92%

ywny rynek Frankfurter
egulowany Wertpapierborse

Skarb
Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2023-03-17

Staly kupon
(3,00%)

3099,60

11500

36340

35738

2,46%

Aktywny rynek Frankfurter
nieregulowany WertpapierbOrse

Skarb
Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2023-01-19

Staly kupon
(3,75%)

4088,20

5700

24419

25558

1,76%

BondSpot Aktywny rynek
Alternatywny
nieregulowany
System Obrotu

Polski
Rzeczpospolita
Koncern
Naftowy Orlen Polska
SA

2019-02-27

Zmienny kupon
(6,72%)

100000,00

110

11000

11376

0,78%

Powszechna
Kasa
Oszcz"dnosci
Bank Polski
SA

Rzeczpospolita
Polska

2022-09-14

Zmienny kupon
(6,60%)

100000,00

144

14400

14825

1,02%

Aktywny rynek Treasury
Skarb
nieregulowany BondSpot Poland Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2016-10-25

Staty kupon
(4,75%)

1000,00

16700

16725

17793

1,23%

Aktywny rynek
EuroTLX
nieregulowany

WWry

W"gry

2014-01-29

Staty kupon
(4,50%)

4 088,20

1 350

5630

5 848

0,40%

Aktywny rynek
MTS Slovenia
nieregulowany

Stowenia

Siowenia

2024-09-09

Staly kupon
(4,625%)

4088,20

4000

14852

14926

1,03%

Nazwa rynku

HUNGARIAN
DEVELOPMENT
Aktywny rynek Frankfurter
BANK MAGYAR 57/8
nieregulowany Wertpapierborse
05/31/16

Emltent

Llezba

(XS0632248802)
POLAND 303/17/23
(US731011AT95)
POLAND 3 3/4
01/19/23

(XS0794399674)
POLSKI KONCERN
NAFTOWY ORLEN
SA SERIA
ORLEN002 270219 PKN0219
(PLPKNOOOOO83)

POWSZECHNA KASA
OSZCZE;DNOSCI
BondSpot BANK POLSKI SA
Aktywny rynek
Alternatywny
SERIA OP0922 nieregulowany
System Obrotu
PK00922
(PLPK00000081 )
PS1016
(PLOOO0106795)
REPHUN 41/2
01/29/14

(XS0183747905)
SLOREP 4 5/8
09/09/24

(S100021 02984)
WS0922
(PLOOO0102646)

AA~~""~
nieregulowany

Skarb
pot Poland Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2022-09-23

Staly kupon
(5,75%)

1000,00

35000

35500

41636

2,87%

WZ0121
(PLOOO0106068)

Aktywny rynek
nieregulowany

easury
Skarb
ndSpot Poland Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2021-01-25

Zmienny kupon
(5,15%)

1000,00

23950

23638

24382

1,68%

Rzeczpospolita
Polska

2017-12-05

Zmienny kupon
(9,33%)

10000,00

700

7000

7046

0,48%

365579

566085

613190

42,23%

Nlenotowane na rynku aktywnym

Nienotowane
CIECH SA SERIA 02
na rynku
(PLCIECHOO083)
aktywnym

nie dotyczy

CiechSA

Suma

Instrumenty pochodne

Nazwa
rynku

Rodzaj rynku

Emltent
(wystawea)

Kraj sledzlby
emltenta
(wystawcy)

Instrument bazowy

WarteSc
wedlug
eeny
nabyela
(wtys. z/)

Llczba

WarteSc
wedlug
wyeenyna
dzIer'i
bllansowy
(wtys. z/I

Procentowy
udzla/
waktywach
og6/em

Nlewystandaryzowane Instrumenty pochodne

FORWARD, WALUTA
EUR, 2013-01-30

Nienotowane
na rynku
aktywnym

nie dotyczy

Bank Polska
Kasa Opieki
SA

Rzeczpospolita
Polska

waluta EUR
23077 725,00 EUR

1

(281)

(0,02)%

FORWARD, WALUTA
EUR, 2013-02-27

Nienotowane
na rynku
aktywnym

nie dotyczy

Bank Polska
Kasa Opieki
SA

Rzeczpospolita
Polska

waluta EUR
8 100000,00 EUR

1

28

0,00%

FORWARD, WALUTA
USD, 2013-01-30

Nienotowane
na rynku
aktywnym

nie dotyczy

Bank Polska
Kasa Opieki
SA

Rzeczpospolita
Polska

waluta USD
11 460000,00 USD

1

(362)

(0,02)%

(615)

(0,04)%

3

Suma

9

.

Roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Zr6wnowatony Subfundusz w Arka BZ WBK FlO

Tytuly uczestnictwa emitowane
przez instytucje wsp6lnego
inwestowania maj'lC8 siedzi~
za granic'l

Rodzaj rynku

Nazwa
rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby
emitenta

Wartosc
wedlug
ceny
nabycia
(wtys. zI)

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzlen
bilansowy
(wtys. z/)

Procentowy
udziat
waktywach
agO/em

60200

14777

16957

1,17%

60200

14777

16957

1,17%

Liczba

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym
ISHARES DAX (DE)
INVESTMENT FUND ETF
(DE0005933931 )

Aktywny rynek
nleregulowany

Frankfurt
Exchange
Xetra

iSh ares DAX (DE)
Investment Fund

Suma

Niemcy

3) Tabele dodatkowe
Grupy kapitatowe,

0

Wartosc wedlug wyceny
na dzien bilansowy
(wtys. zI)

kt6rych mowa wart. 96 ustawy

Grupa kapitalowa DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.:
Akcje DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS. (TRADOHOL91 Q8)
Akcje DOGAN YAYIN HOLDING AS. (TRADYHOL91Q7)
Grupa kapitalowa Dagus Holding A.S.:
Akcje DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET AS. (TREDOTOOO013)
Akcje TURKIYE GARANT I BANKASI AS. (TRAGARAN91 N1)
Grupa kapitalowa KOC HOLDING A.S.:

Procentowy udziat
w aktywach og6iem

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

26168

1,80%

7672

0,53%

18496

1,27%

9400

0,65%

Akcje ARCELIKAS. (TRAARCLK91H5)

1469

0,10%

Akcje KOC HOLDING AS. (TRAKCHOL91 Q8)

2870

0,20%

Akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS. (TRATUPRS91 E8)

5061

0,35%

40 133

2,76%

Akcje POLSKIE G6RNIClWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (PLPGNIGOO014)

24290

1,67%

Obligacje PGNIG FINANCE AB PGNPW 402114/17 (XS0746259323)

15843

1,09%

Grupa kapitatowa POLSKIE OORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.:

Grupa kapitatowa TURKIYE IS BANKASI A.S.:
Akcje TRAKYA CAM SANAYII AS. (TRATRKCM91F7)
Akcje TURKIYE IS BANKASI AS. - C (TRAISCTR91 N2)
Akcje TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS. (TRATSKBW91 NO)

Sktadniki lokat nabyte od podmiot6w,

0

7248

0,50%

0

0,00%

7248

0,50%

0

0,00%

Wartosc wedlug wyceny
na dzien bilansowy
(wtys. zl)

kt6rych mowa w art. 107 ustawy

Procentowy udziat
w aktywach og6tem

obligacja DS1019 (PLOOO0105441)

2969

0,20%

obligacja DS1021 (PLOOO0106670)

11145

0,77%

obligacja DS1 023 (PLOOOO1 07264)

2582

0,18%

obligacja PP1013 (PLOOO0103370)

15229

1,05%

obligacja WZ0121 (PLOOO0106068)

5701

0,39%

Tabela prezentuje skladniki lokat SUbfunduszu, kt6re byty przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Subfunduszu lub z podmiotem dominujqcym w
stosunku do Towarzystwa. Prezentacji podlega tylko ta cz~sc skladnika lokat, dla kt6rej drugq stronq transakcji byl Depozylariusz Subfunduszu lub
podmiot dominujqcy w stosunku do Towarzystwa.
Na dzien 31.12.2012 roku w portfelu Subfunduszu nie istniaty skladniki lokat, kt6re bytyby przedmiotem transakcji Subfunduszu z akcjonariuszem
Towarzystwa, jak r6wniei: z podmiotami zalei:nymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozylariusza Subfunduszu.
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Bilans
(w tysictcach ztotych, z wyjcttkiem liczby (w szt) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

1451943

1612771

1. Srodki pienif;lzne i ich ekwiwalenty

11 514

11 570

2. Naleznosci

30341

122323

I. Aktywa

-

3. Transakcje przy zobowiqzaniu sif;l drugiej strony do odkupu
4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

8705

1 321 589

1377 046

539751

537849

88499

93127

73439

93026

II. Zobowictzania

39835

84947

III. Aktywa netto

1 412108

1527824

704945

1105167

16687647

16549003

(15982702)

(15443836)

522996

416043

(118852)

(135083)

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia 10k at

641848

551 126

VI. Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

184167

6614

1 412108

1527824

- dluzne papiery wartosciowe
5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

- dluzne papiery wartosciowe

IV. Kapitat Subfunduszu
1. Kapital wplacony
2. Kapital wyplacony

V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

VII. Kapitat Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa

Liczba

Liczba

A

26 797 058,491

34386887,589

S

19782841,073

25413663,954

T

2798197,686

4 907 561,083

Wartosc aktyw6w
netto na jednostkQ
uczestnictwa

Wartosc aktyw6w
netto na jednostkQ
uczestnictwa

A

27,94

23,10

S

29,19

24,01

T

30,67

25,11

Kategorie jednostek uczestnictwa

Bilans nalezy analizowaclqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz~sc sprawozdania finansowego.
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Rachunek wyniku

Z

operacji

(w tysictcach zlotych, z wyJcttkiem wyniku z operacji na jednostkQ uczestnictwa w (zt))
1.01.2012 r.31.12.2012 r.

1.01.2011 r.31.12.2011 r.

I. Przychody z lokat

69131

58491

1. Dywidendy i inne udzialy w zyskach

37181

31 146

2. Przychody odsetkowe

31874

27339

76

6

II. Koszty Subfunduszu

52900

67791

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

46568

63839

409

597

1

0

545

356

5. Ujemne saldo r6znic kursowych

4197

1 736

6. Pozostale

1 180

1263

3. Pozostale

2. Oplaty dla Depozylariusza
3. Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
4. Koszty odsetkowe

-

III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

-

IV. Koszty Subfunduszu netto (II-III)

52900

67791

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

16231

(9300)

268275

(428044)

90722

(234 401)

(368)

(28984)

177553

(193643)

(22283)

25604

284 506

(437344)

Wynik z operacji
przypadajctcy na
kategoriQ jednostek
uczestnictwa

Wynik z operacJi
przypadaJctcy na
kategoriQ Jednostek
uczestnictwa

A

4,84

(5,82)

S

5,18

(5,90)

T

5,57

(6,01)

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- z tytulu r6znic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
- z tytulu r6znic kursowych
VII. Wynik z operacji

Kategoria jednostek uczestnictwa

Rachunek wyniku z operacji naleZy analizowaclqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowi q integralnq cz~sc sprawozdania
finansowego.
Wynik z operacji przypadajqcy na jednostk~ uczestnictwa obliczono w

nast~pujqcy

spos6b:

Dla kazdego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostaly zmiany w aktywach netto na poszczeg61ne typy jednostek uczestnictwa oraz
analogiczne zmiany w wartosciach kapitalu. R6i:nica tych dw6ch wartosci na kai:dy dzien wyceny stanowi dzienny wynik z operacji dla danego typu
jednostki. Obliczony w ten spos6b wynik Z operacji na dany typ jednostki podzielony zostal przez liczb~ jednostek uczestnictwa przypadajqGq na dany
dzien wyceny. Suma obliczonych w ten spos6b iloraz6w stanowi wynik z operacji przypadajqCY na kategori~ jednostek uczestnictwa.
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Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysictcach zlotych, z wyjcttkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zl))

1.01.2012 r.31.12.2012 r.

1.01.2011 r.31.12.2011 r.

I. Zmiana wartosci aktyw6w netto

1. Wartosc aktyw6w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

1527824

2554172

284506

(437344)

a) przychody z lokat netto

16231

(9300)

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

90722

(234401)

177 553

(193643)

284506

(437344)

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny loka!
3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochod6w (przychod6w) Subfunduszu (razem), w tym:
a) z przychod6w z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychod6w ze zbycia lokat

-

-

(400222)

(589004)

a) zmiana kapitalu wpiaconego (powif;lkszenie kapitalu z tytulu zbytych jednostek
uczestnictwa)

138644

313814

b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionych
jednostek uczestnictwa)

538866

902818

6. tqczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

(115716)

(1026348)

7. Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego

1412108

1527824

8. Srednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

1484217

2048425

A

14805578,588

22032257,427

S

821002,563

1 352 761 ,769

T

174202,082

263134,725

A

22395407,686

32 621 926,257

S

6451 825,444

10816590,589

T

2283565,479

2102981,825

A

(7 589 829,098)

(10589668,830)

S

(5630822,881)

(9463 828,820)

T

(2109363,397)

(1839847,100)

A

413736339,174

398 930 760,586

S

227 483 646,037

226662643,474

T

64703544,789

64529342,707

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

I

c) saldo zmian

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajqco od poczqtku dzialalnosci Subfunduszu,
wtym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
A

386 939280,683

364543872,997

S

207 700 804,964

201 248 979,520

T

61905347,103

59621 781,624

A

26 797 058,491

34386887,589

S

19782841,073

25413663,954

T

2798197,686

4 907 561,083

c) saldo zmian
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1.01.2012 r.31.12.2012 r.

1.01.2011 r.31.12.2011 r.

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
A

26 797 058,491

34386887,589

S

19782841,073

25413663,954

T

2798197,686

4 907 561,083

23,10

28,93

S

24,01

29,91

T

25,11

31,12

A

27,94

23,10

S

29,19

24,01

T

30,67

25,11

III. Zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostkQ uczestnictwa

1. Wartost aktyw6w netto na jednostkf;l uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
A

2. Wartost aktyw6w netto na jednostkf;l uczestnictwa na koniec biezqcego okresu
sprawozdawczego

3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostkf;l uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym
A

20,95%

(20,15)%

S

21,57%

(19,73)%

T

22,14%

(19,31)%

4. Minimalna wartost aktyw6w netto na jednostkf;l uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym
A
data wyceny

S
data wyceny

T
data wyceny

23,02

22,96

2012-01-09

2011-12-19

23,93

23,86

2012-01-09

2011-12-19

25,03

24,94

2012-01-09

2011-12-19

5. Maksymalna wartost aktyw6w netto na jednostkf;l uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym
A
data wyceny

S
data wyceny

27,98

29,14

2012-12-27

2011-01-03

29,22

30,13

2012-12-27

2011-01-03

-

data wyceny

2011-04-06

30,71

31,39

2012-12-27

2011-04-06

A

27,94

23,10

S

29,18

24,01

T
data wyceny
6. Wartost aktyw6w netto na jednostkf;l uczestnictwa wediug ostatniej wyceny w
okresie sprawozdawczym

30,66

25,11

2012-12-28

2011-12-30

IV. Procentowy udzial koszt6w Subfunduszu w sredniej wartoSci aktyw6w
netto

3,56%

3,31%

1. Procentowy udziai wynagrodzenia dla Towarzystwa

3,14%

3,12%

2. Procentowy udziai opla! dla Oepozytariusza

0,03%

0,03%

T
data wyceny

Wszystkie wartosci procentowe zawarte w zestawieniu zoslaly policzone w skali caiego roku.
Zestawienie zmian w aktywach netto nalezy analizowac Iqcznie z nolam! objasniajqcymi i infonmacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz~sc
sprawozdania finansowego.
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Noty objasniajctce
Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis przyjQtych zasad rachunkowosci

a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zostalo sporzqdzone zgodnie z ustawq
z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330 z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami
rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859).
Sprawozdanie zostalo sporzqdzone w jf;lzyku polskim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty, z wyjqtkiem wartosci
aktyw6w netlo na jednostkf;l uczestnictwa, podane zostaly w tysiqcach zlotych. Wartost aktyw6w netlo na jednostkf;l
uczestnictwa Podana zostala w zlotych (z dokladnosciq do 0,01 zl). Liczba jednostek uczestnictwa zostalapodana
z dokladnosciq do 0,001 5ztuki.

b)

Zmiany zasad ujawniania i prezentacji infonmacji w sprawozdaniu finansowym
Od 1 stycznia 2012 roku ulegla zmianie prezentacja instrument6w emitowanych przez fundusze ETF (Exchange Traded
Fund) w cZf;lsci "Zestawienie lokat" oraz "Noty Subfunduszu". Wczesniej byly one prezentowane jako skladnik "Certyfikaty
Inwestycyjne". Obecnie takie instrumenty ujmowane Sq w ramach pozycji "Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzibf;l za granicq".
WpIyw tych zmian na sprawozdanie finansowe zostal przedstawiony w punkcie C Infonmacji dodatkowej.
Oane za okres por6wnawczy zostaly zaprezentowane zgodnie z obecnymi zasadami prezentacji.

c)

Zasady ujmowania w kSif;lgach rachunkowych operacji dotyczqcych Subfunduszu
- Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje sif;l w ksif;lgach rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w ksif;l90wych w
okresie, kt6rego dotyczq.
- Nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje sif;l w ksif;lgach rachunkowych Subfunduszu w dacie
zawarcia umowy. Skladniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w Oniu Wyceny po godzinie 23:00 czasu polskiego
oraz skladniki, dla kt6rych do tego momentu nie otrzymano potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglf;ldnia sif;l w najblizszej
wycenie aktyw6w Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiqzar'l.
- Jezeli nabycie albo. zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz w wyniku braku otrzymania przez Subfundusz potwierdzenia
zawarcia umowy we wskazanym powyzej terminie zostalo ujf;lte w ksif;lgach rachunkowych Subfunduszu w dniu nastf;lpnym
po dniu zawarcia umowy wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku instrumentu finansowego wycenianego w
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje sif;l
wszystkie parametry wynikajqce z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a przede wszystkim datf;l zawarcia oraz
rozliczenia (daty przeplyw6w pienif;lznych) transakcji.
- Nabyte skladniki loka! ujmuje sif;l w ksif;lgach rachunkowych Subfunduszu wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowizje
maklerskie. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie ujmuje sif;l w kSif;lgach rachunkowych Subfunduszu wedlug wartosci
ksif;lgowej r6wnej zero.
- W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostajq transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego, w ksif;lgach
rachunkowych Subfunduszu w pierwszej kolejnosci ujmuje sif;l transakcjf;l nabycia.
- Naleznq dywidendf;l z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje sif;l w ksif;lgach rachunkowych w dniu, w kt6rym na
potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzglf;ldniajqcy wartosci tego prawa do
dywidendy. W przypadku kwit6w depozytowych i innych instrument6w finansowych 0 charakterze podobnym do akcji
naleznq dywidendf;l ujmuje sif;l w ksif;lgach rachunkowych w dniu otrzymania wiarygodnej informacji 0 wartosci wyplacanej
dywidendy.
- Podatek od naleznej dywidendy z tytulu posiadanych papier6w wartosciowych wchodzqcych w sklad portfela
inwestycyjnego Subfunduszu ujmowany jest jako koszt w dniu ujf;lcia dywidendy w ksif;lgach rachunkowych, w wysokosci
podatku pobranego u zr6dla.
- Przyslugujqce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje sif;l w ksif;lgach rachunkowych w dniu, w kt6rym
na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzglf;ldniajqcy wartosci tego prawa poboru.
Przyslugujqce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje sif;l w ksif;lgach rachunkowych w dniu
nastf;lpnym po dniu ustalenia tych praw.
- Prawa poboru, po zakor'lczeniu notowar'l na rynku zorganizowanym, pozostajq w portfelu Subfunduszu do dnia ich
wygasnif;lcia, a ich wartost jest r6wna wartosci z ostatniego dnia notowania. Zapis na akcje z wykorzystaniem praw poboru
wykazywany jest w pozycji naleznosci w Iqcznej wartosci przelewu na subskrypcjf;l oraz wartosci praw poboru z ostatniego
dnia notowania.
- Niewykonane prawo poboru uznaje sif;l za zbyte, wedlug wartosci r6wnej zero, w dniu nastf;lpnym po dniu wygasnif;lcia tego
prawa.
- Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w
walucie obcej nie stanowiq lokat Subfunduszu, a ich ujf;lcie w ksif;lgach nastf;lpuje w dacie rozliczenia transakcji nabycia
waluty. W przypadku sprzedazy waluty ujf;lcie w ksif;lgach nastf;lpuje w dacie rozliczenia sprzedazy.
- Zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwiqzku z
rozliczeniami walutowymi kupna lub sprzedaty papier6w wartosciowych ujmuje sif;l w ksif;lgach rachunkowych w dniu
zawarcia transakcji (kontrakt forward walutowy). Gdy wartost godziwa kontraktu jest:
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dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu,
ujemna, kontrakt ujmowany jest w pasywach bilansu.
przy CZf;lsciowym zamknif;lciu kontraktu forward zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartej transakcji
mogq bye kompensowane w przypadku, gdy:
• Subfundusz posiada wazny prawnie tytul do kompensaty tych zobowiqzar'l i naleznosci;
Subfundusz zamierza rozliczye transakCjf;l w kwocie netlo poddanych kompensacie zobowiqzar'l i naleznosci lub
jednoczesnie takie naleznosci wylqczye z ksiqg rachunkowych, a zobowiqzanie finansowo rozliczye.
- Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dluzej niz w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje sif;l jak kontrakty walutowe.
Za dzier'l roboczy uznaje sif;l dzier'l roboczy w kazdym par'lstwie, kt6rego waluta jest przedmiotem transakcji. Transakcje te
ujmuje sif;l w ksif;lgach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci ksif;lgowej r6wnej zero, natomiast
wynik odnosi sif;l w r6znice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia sif;l je wedlug sredniego kursu wyliczonego dla
danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
- Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje sif;l w walucie, w kt6rej Sq wyrazone, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu
wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzier'l ujf;lcia tych operacji w ksif;lgach
rachunkowych Subfunduszu.
- Prowizja maklerska zaplacona przy zbyciu skladnika lokat obniza wynik ze sprzedazy danej lokaty.
- Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wplywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
- Zysk lub stratf;l ze zbycia lokat oraz walut wylicza sif;l metodq "najdrozsze sprzedaje sif;l jako pierwsze", polegajqcq na
przypisaniu zbytym skladnikom najwyzszej ceny nabycia danego skladnika lokat, a w przypadku skladnik6w wycenianych w
wysokosci skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej
biezqcej wartosci ksif;lgowej. Rozchodowaniu podlegajq wylqcznie papiery pochodzqce z transakcji kupna, kt6rych dzier'l
rozliczenia kupna przypada najp6zniej na dzier'l rozliczenia transakcji sprzedazy. Metody tej nie stosuje sif;l do skladnik6w
lokat bf;ldqcych przedmiotem transakcji przy zobowiqzaniu sif;l drugiej strony do odkupu.
- Zrealizowany zysklstrata ze zbycia lokat obejmuje udzial zrealizowanych r6znic kursowych w transakcjach zbycia
skladnik6w loka!.
- przyrost wartosci dluznych papier6w wartosciowych w okresie mif;ldzy ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu obliczany
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej powif;lksza niezrealizowany zysklstratf;l z wyceny loka!.
- Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci dywidendy i inne udzialy w zyskach, dodatnie saldo r6znic kursowych powstale
w zwiqzku z wycenq srodk6w pienif;lznych, naleznosci oraz zobowiqzar'l w walutach obcych, a takze przychody odsetkowe,
w sklad kt6rych wchodzq odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w przypadku dluznych
papier6w wartosciowych wycenianych w wartosci godziwej - naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papier6w
przez emitenta oraz odpisy dyskonta.
- Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza sif;l przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody
odsetkowe od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza sif;l zgodnie z zasadami
ustalonymi dla tych papier6w wartosciowych przez emitenta.
- Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pienif;lznych na rachunkach bankowych oraz lokat terrninowych powif;lkszajq
wartose aktyw6w Subfunduszu w Dniu Wyceny.
- Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego albo kapitalu wyplaconego jest dzier'l zbycia lub odkupienia
jednostek uczestnictwa. Na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netlo na jednostkf;l uczestnictwa w okreslonym Dniu
Wyceny nie uwzglf;ldnia sif;l zmian w kapitale wplaconym oraz zmian kapitalu wyplaconego zwiqzanych z wplatami lub
wyplatami ujmowanymi w rejestrze uczestnik6w w tym Dniu Wyceny.
- Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg61nosci koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo r6znic kursowych
powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pienif;lznych, naleznosci oraz zobowiqzar'l w walutach obcych, a takze koszty
odsetkowe, do kt6rych zaliczamy odsetki od zaciqgnif;ltych kredyt6w i pozyczek oraz amortyzacjf;l premii.
- Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i pozyczek zaciqgnif;ltych przez Subfundusz rozlicza sif;l w czasie, przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej.
- Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa. Szczeg6lowe inforrnacje zostaly zawarte w nocie 11.
- Nastf;lpujqce koszty zwiqzane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane Sq z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i oplaty
maklerskie i bankowe, w tym zwiqzane z transakcjami kupna i sprzedazy papier6w wartosciowych i praw majqtkowych,
prowizje i oplaty zwiqzane z przechowywaniem aktyw6w Subfunduszu, odsetki od kredyt6w i p0Zyczek zaciqgnif;ltych przez
Subfundusz, prowizje i oplaty zwiqzane z przekazami pocztowymi, podatki i inne obciqzenia nalozone przez wlasciwe
organy administracji publicznej, w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne. Wyzej wymienione koszty stanowiq
koszty nielimitowane Subfunduszu i Sq pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie kt6rych Subfundusz jest zObowiqzany
do ich ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez wlasciwe organy administracji publicznej.
Pozostale koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze srodk6w wlasnych.
d)

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowiqzar'l i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia sif;l, a zobowiqzania Subfunduszu ustala sif;l w Dniu Wyceny (dzier'l okreslony w statucie
funduszu, w kt6rym wycenia sif;l aktywa Subfunduszu, ustala sif;l wartose zobowiqzar'l Subfunduszu, ustala sif;l wartose
aktyw6w netlo Subfunduszu oraz wartose aktyw6w netlo przypadajqcych na jednostkf;l uczestnictwa albo certyfikat
inwestycyjny) oraz na dzier'l sporzqdzania sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia sif;l, a zobowiqzania Subfunduszu ustala sif;l wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci
godziwej.

1. Wartose godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczeg6lnosci: akcji, warrant6w subskrypcyjnych,
praw do akcji, praw poboru, kwit6w depozytowych, Iist6w zastawnych, dluznych papier6w wartosciowych, w tym
obligacji zamiennych bez uwzglf;ldnienia prawa do zamiany, chyba ze jest dostf;lpna wartose godziwa tego prawa,
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certyfikat6w inwestycyjnych, tytul6w uczestnictw8 emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce
siedzibf;l za granicq) wyznacza sif;l - ze wzglf;ldu na godziny zamknif;lcia aktywnych rynk6w zagranicznych, na kt6rych
moze lokowae Subfundusz - wedlug kurs6w dostf;lpnych 0 godzinie 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu
polskiego w nastf;lpujqCY spos6b:
a)

jezeli Ozier'! Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug
ostatniego dostf;lpnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Oniu Wyceny,
z zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Oniu Wyceny kursu
zamknif;lcia, a w przypadku braku kursu zamknif;lcia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego
odpowiednik, za ostatni dostf;lpny kurs przyjmuje sif;l ten kurs albo wartose z Onia Wyceny.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowar'! ciqglych, w kt6rym wyznaczany i oglaszany jest kurs
zamknif;lcia, przyjmuje sif;l ostatni kurs zamknif;lcia w systemie notowar'! ciqglych dostf;lpny 0 godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowar'! ciqglych bez odrf;lbnego wyznaczania kursu zamknif;lcia
przyjmuje sif;l ostatniq cenf;l transakcyjnq dostf;lpnq 0 godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowar'! jednolitych przyjmuje sif;l ostatni kurs ustalony w
systemie kursu jednolitego.

2.

3,

b)

jezeli Ozier'! Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrot6w na danym skladniku aktyw6w jest znaczqco niski albo na danym skladniku aktyw6w nie zawarto
zadnej transakcji - wedlug ostatniego dostf;lpnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na
aktywnym rynku, skorygowanego w spos6b umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej,
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8, z zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana
jest po ustaleniu w Oniu Wyceny kursu zamknif;lcia, a w przypadku braku kursu zamknif;lcia - innej, ustalonej
przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik, za ostatni dostf;lpny kurs przyjmuje sif;l ten kurs albo wartose
z uwzglf;ldnieniem istotnych zdarzer'! majqcych wplyw na ten kurs albo wartose;

c)

jezeli Ozier'! Wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego
dostf;lpnego w momencie dokoriywania wyceny kursu zamknif;lcia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku
braku kursu zamknif;lcia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik, skorygowanej w
spos6b umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej. Za wiarygodnie oszacowanq
wartose godziwq danego skladnika aktyw6w notowanego na aktywnym rynku uznaje sif;l wartose wyznaczonq
poprzez zastosowanie przyjf;ltego w uzgodnieniu z Oepozytariuszem modelu wyceny najbardziej odpowiedniego
dla danego skladnika 10k at, zgodnie z najlepszq wiedzq Subfunduszu i praktykq rynku finansowego.

W przypadku gdy skladnik lokat jest przedmiotem obrotu na wif;lcej niz jednym aktywnym rynku, wartosciq godziwq jest
kurs ustalony na rynku gl6wnym. Wyboru rynku gl6wnego dokonuje sif;l na koniec kazdego kolejnego miesiqca
kalendarzowego na podslawie wolumenu obrotu na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku, pod warunkiem
ze Subfundusz moze dokonywae transakcji na tym rynku, W przypadku gdy brak jest mozliwosci obiektywnego lub
wiarygodnego ustalenia wielkosci wolumenu obrotu lub w przypadku identycznego wolumenu na kilku aktywnych
rynkach, Subfundusz stosuje kolejne, mozliwe do zastosowania kryterium:
a)

liczba zawartych transakcji na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku;

b)

ilose danego skladnika lokat wprowadzona do obrotu na danym aktywnym rynku;

c)

kolejnose wprowadzania do obrotu - jako rynek gl6wny wybiera sif;l rynek, na kt6rym dany skladnik lokat byl
notowany najwczesniej.

Wartose skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza sif;l w nastf;lpujqcy spos6b:
a) Iist6w zastawnych, obligacji, bon6w skarbowych oraz pozostalych dluznych papier6w wartosciowych - w
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek
wyceny tych skladnik6w lokat zalicza sif;l odpowiednio do przychod6w odsetkowych albo koszt6w odsetkowych
Subfunduszu;
b) jednostek uczestnictwa, certyflkat6w inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzibf;l za granicq - wedlug wartosci godziwej ustalonej jako wartose aktyw6w
netto na jednostkf;l uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, ogloszonych przez - odpowiednio Subfundusz lub instytucjf;l wsp61nego inwestowania do godziny 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu
polskiego w Oniu Wyceny, z uwzglf;ldnieniem zdarzer'! majqcych istotny wplyw na wartose godziwq powstalych
mif;ldzy datq ogloszenia a Oniem Wyceny (do wyceny jednostek uczestnictwa korzysta sif;l z informacji otrzymanych
od Agent6w Transferowych dostarczonych do godz. 23:00, jak i ze stron internetowych pobieranych 0 godz. 23:00;
w przypadku braku informacji do godz. 23:00 0 wartosci jednostek uczestnictwa wyceny dokonuje sif;l po ostatnim
dostf;lpnym kursie z uwzglf;ldnieniem zdarzer'! majqcych istotny wplyw na wartose godziwq); w przypadku
zawieszenia wyceny jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa emitowanych
przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzibf;l za granicq wyceny dokonuje sif;l po ostatnim dostf;lpnym
kursie z wyceny sprzed zawieszenia skorygowanym 0 zmianf;l benchmarku lub innego indeksu uzgodnionego z
Oepozytariuszem;
c)

depozyt6w bankowych - wedlug wartosci nominalnej, z uwzglf;ldnieniem odsetek, przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej;

d) praw poboru - wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, w szczeg61nosci w przypadku podania do
publicznej wiadomosci ceny akcji nowej emisji prawo poboru wyceniane jest wedlug wartosci teoretycznej;
e) praw do akcji i praw do nowej emisji - wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, w szczeg61nosci na
podstawie ostatniej z cen, po jakiej nabywano papiery wartosciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie
publicznej, powif;lkszonej 0 wartose rynkowq prawa poboru niezbf;ldnego do ich objf;lcia w dniu wygasnif;lcia tego
prawa), a w przypadku gdy zostaly okreslone r6zne ceny dla nabywc6w - na podstawie sredniej ceny nabycia,
wazonej liczbq nabytych papier6w wartosciowych, 0 ile cena la zostala pod ana do publicznej wiadomosci, z
uwzglf;ldnieniem zmian wartosci tych papier6w wartosciowych, spowodowanych zdarzeniami majqcymi wplyw na ich
wartose rynkowq;

f)

opcji - wycenia sif;l wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, przy zachowaniu zasady ostroznej wyceny,
biorqc pod uwagf;l konkretny typ instrumentu i kursy instrument6w bazowych oraz czas pozostaly do wykonania
opcji, w szczeg61nosci na podstawie zweryfikowanej wyceny dostarczonej przez wystawcf;l opcji obliczanej mif;ldzy
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innymi na podstawie metody Monte Carlo lub zmodyfikowanego modelu Blacka-Scholesa lub przy zastosowaniu
modelu dostosowanego do typu opcji; w przypadku gdy ze wzglf;ldu na charakter instrumentu pochodnego nie jest
mozliwe zastosowanie modelu wyceny, opcja moze byt wyceniana na podstawie oszacowania wartosci przez
serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters;
g)

kontrakt6w terminowych - wedlug wartosci godziwej metodq okreslajqcq stan rozliczen Subfunduszu i jego
kontrahenta wynikajqcych z warunk6w umownych z uwzglf;ldnieniem zasad wyceny dla instrumentu bazowego i
terrninu wykonania kontraktu terrninowego;

h) dluznych papier6w wartosciowych zawierajqcych wbudowane instrumenty pochodne - w przypadku gdy
wbudowane instrumenty pochodne Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, wartost jest wyznaczana
przy zastosowaniu modelu odpowiedniego dla danego papieru dluznego; jezeli wbudowane instrumenty pochodne
nie Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, to wartost wycenianego papieru stanowi sumf;l wyceny
dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanego instrumentu pochodnego) wyznaczonej przy uwzglf;ldnieniu
efektywnej stopy procentowej oraz wyceny wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczone na podstawie
modeli odpowiednich dla poszczeg61nych instrument6w pochodnych; w przypadku gdy ze wzglf;ldu na charakter
instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu wyceny, wbudowany instrument pochodny lub caly
instrument (w zaleznosci od dostf;lpnosci danych) mogq byt wyceniane na podstawie oszacowania wartosci przez
serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters;
i)

skladnik6w lokat innych niz w podpunktach a)-h) - wedlug wartosci godziwej spelniajqcej warunki wiarygodnosci
okreslone w pkt 8.

4.

W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci
skorygowanej ceny nabycia - wartost godziwa wynikajqca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania,
nowo ustalonq skorygowanq cenf;l nabycia.

5.

Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu sif;l drugiej strony do odkupu wycenia sif;l, POCZqwszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
przy czym do dnia rozliczenia umowy kupna transakcje przy zobowiqzaniu sif;l drugiej strony do odkupu wykazuje sif;l w
cenie nabycia, kt6ra stanowi skorygowanq cenf;l nabycia. Na dzien rozliczenia cena nabycia sluzy do wyliczenia
skorygowanej ceny nabycia.

6.

Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu sif;l Subfunduszu do odkupu, wycenia sif;l,
POCZqwszy od dnia zawarcia umowy sprzedazy, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedazy zobowiqzania z tytulu transakcji przy
zobowiqzaniu sif;l Subfunduszu do odkupu wykazuje sif;l w cenie sprzedazy, kt6ra stanowi cenf;l skorygowanq.

7.

Aktywa oraz zobowiqzania denominowane w walutach obcych wycenia sif;llub ustala w walucie, w kt6rej Sq notowane
na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie Sq notowane na aktywnym rynku - w walucie, w kt6rej Sq denominowane, i
wykazuje sif;l w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug sredniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski na Ozien Wyceny.

8.

Za wiarygodnie oszacowanq wartost godziwq uznaje sif;l wartost wyznaczonq poprzez:
a) oszacowanie wartosci skladnika lokat przez wyspecjalizowanq, niezaleznq jednostkf;l swiadczqcq tego rodzaju
uslugi, 0 ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez tf;l jednostkf;l przeplyw6w pienif;lznych zwiqzanych z tym
skladnikiem;
b) zastosowanie wiasciwego modelu wyceny skladnika lokat, 0 ile wprowadzone do tego modelu dane wejsciowe
pochodzq z aktywnego rynku;

9.

e)

c)

oszacowanie wartosci skladnika lokat za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji;

d)

oszacowanie wartosci skladnika lokat, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogloszonej na
aktywnym rynku ceny nier6zniqcego sif;l istotnie skladnika, w szczeg61nosci 0 podobnej konstrukcji prawnej i celu
ekonom icznym.

Wartost aktyw6w netlo dla poszczeg61nych typ6w jednostek obliczana jest w nastf;lpujqcy spos6b: WAN A (wartost
aktyw6w netlo dla jednostek typu A) jest to WAN A z poprzedniego dnia wyceny powif;lkszona 0 obroty na kapitalach
dotyczqcych typu jednostki A oraz 0 udzial jednostek typu A we wzroscie lub spadku wartosci aktyw6w (bez
uwzglf;ldniania biezqcych koszt6w limitowanych) pomniejszona 0 koszty wedlug odpowiedniej stawki oplaty za
zarzqdzanie dla danego typu jednostki za dzien od ostatniego Onia Wyceny do dnia biezqcego. Analogicznie obliczana
jest WAN dla pozostalych typ6w jednostek.

Wartosci szacunkowe
Sporzqdzanie sprawozdania finansowego wymaga od Towarzystwa dokonania ocen, estymacji i przyJf;lcla zalozen
wplywajqcych na stosowane zasady rachunkowosci oraz na prezentowane wartosci aktyw6w i pasyw6w oraz kwoty
przychod6w i koszt6w. Szacunki dokonywane Sq na podstawie dostf;lpnych danych historycznych, danych mozliwych do
zaobserwowania na rynku oraz szeregu innych czynnik6w uwazanych za wlasciwe w danych okolicznosciach. Stanowiq
one podstawf;l do oszacowania wartosci bilansowych aktyw6w i zobowiqzan, kt6rych nie mozna okreslit w jednoznaczny
spos6b na podstawie ceny pochodzqcej z aktywnego rynku.
Szacunki i zalozenia stanowiqce ich podstawf;l podlegajq okresowym przeglqdom. Aktualizacje szacunk6w Sq
rozpoznawane w okresie, w kt6rym dokonano zmiany szacunku, jezeli aktualizacja dotyczy tylko tego okresu, lub w okresie,
w kt6rym dokonano zmiany, i w okresach przyszlych, jesli aktualizacja wplywa zar6wno na biezqcy, jak i na przyszle okresy.
Ponizej zaprezentowano najistotniejsze z szacunk6w zastosowane przy sporzqdzeniu sprawozdania finansowego
Subfunduszu.

Skladniki lokat wyceniane w wartosci godziwej
Wartost godziwa skladnik6w lokat, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek, ustalana jest na podstawie ceny rynkowej
podobnego instrumentu bqdz przy zastosowaniu innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny Sq
okresowo oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny Sq testowane i zatwierdzane przed uZyciem. W modelach
wyceny wykorzystywane Sq dane mozliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach Towarzystwo musi
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korzystac z oszacowari. Zmiany Przyjfiltych zalozen i szacunk6w mogq miec wplyw na wykazywane wartosci godziwe
skladnik6w loka\.
Sk/adniki lokat wyceniane metodq zamortyzowanego kosztu

Na kazdy Ozieri Wyceny dokonywana jest ocena, czy zaistnialy przeslanki swiadczqce 0 utracie wartosci skladnik6w lokat
Jezeli przeslanki takie islniejq, dokonuje sifil odpisu aktualizujqcego w wysokosci r6znicy pomifildzy wartosciq bilansowq a
oszacowanq wartosciq biezqcq oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pienifilznych wynikajqcych z danego skladnika lokat
Wyznaczenie przeslanek utraty wartosci oraz wyliczenie biezqcej wartosci oczekiwanych przyszlych przeplyw6w
pienifilznych wymaga dokonania przez Towarzystwo szacunk6w. Metodologia i zalozenia wykorzystywane przy ustalaniu
poziomu utraty wartosci podlegajq regularnemu przeglqdowL
Szacunki dokonane na dzien bilansowy uwzglfildniajq parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzieri. Biorqc pod uwagfil
zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.
Na dzien 31 grudnia 2012 roku 6,08% aktyw6w Subfunduszu zostalo wycenionych w spos6b inny niz na podstawie kursu
ustalonego na aktywnym rynku, tj. metodq zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzien 31 grudnia 2011 roku - odpowiednio 5,77%). W zmiennym otoczeniu
rynkowym wystfilpuje niepewnosc, iz dla takich aktyw6w wyceny ujfilte w sprawozdaniu finansowym mogq r6znic sifil od
wartosci, jakie zostalyby wyznaczone, gdyby istniai dla nich aktywny rynek. Zdaniem Towarzystwa wartosci bilansowe
wszystkich istotnych skladnik6w aktyw6w Sq mozliwe do odzyskania.
Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowosci

f)

W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowosci, w tym metod ujmowania operacji,
metod wyceny oraz sposobu sporzqdzania sprawozdania finansowego, poza wskazanymi w punkcie C Informacji dodatkowej.

Nota 2. Naleznosci Subfunduszu
Wartost na dzier\
31.12.2012 r. (w tys. zt)

Nalei:nosci Subfunduszu
Z tytulu zbytych lokat
Z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytulu dywidendy

9693

74213

18008

43850

2640

4260

0

0

30341

122323

Z tytulu odsetek

Suma

Wartost na dzier\
31.12.2011 r. (wtys. zt)

Nota 3. Zobowic:tzania Subfunduszu

Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowiqzaniu

si~

Subfunduszu do odkupu

Z tytulu wyceny instrument6w pochodnych
Z tytulu

cz~sciowego zamkni~cia

Wartost na dzier\
31.12.2011 r. (w tys. zt)

Wartost na dzier\
31.12.2012 r. (w tys. zt)

Zobowhtzania Subfunduszu

walutowych kontrakt6w terminowych

5864

32654

5921

-

643

200

-

1

22~

Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa
Z tytulu Odkupionych jednostek uczestnictwa

4123

Pozostale zobowiqzania, w tym:
- zobowiqzania wobec TFI z tytulu oplaty za zarzqdzanie

Suma
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47636
4414

3720

4135

39835

84947
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Nota 4. Srodki pieniQzne i ich ekwiwalenty
31.12.2012 r.
Struktura srodk6w pieniQinych na rachunkach bankowych

Waluta

Wartost na dzier\
bilansowy w wal ucie
sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

Wartost na dzier\
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

Banki

11514

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

852

852

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

34

140

Bank Handlowy w Warszawie SA

HUF

340631

4761

Bank Handlowy w Warszawie SA

TRY

3319

5761

31.12.2011 r.
Struktura srodk6w pieniQinych na rachunkach bankowych

Waluta

Wartost na dzier\
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

Wartost na dzier\
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

Banki

PLN

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

103

455

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

977

3339

Bank Handlowy w Warszawie SA

eZK

43577

7456

11570
320

320

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Sredni w okresle sprawozdawczym poziom srodk6w pieniQinych
utrzymywanych w celu zaspokojenia biei!tcych zobowil\.zar\
Subfunduszu

Waluta

Wartost na dzier\
31.12.2012 r. wwalucie
sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

Wartost na dzier\
31.12.2012 r. w danej
walucie (w tys.)

6860

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieniQinych
Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

520

Dom Maklerski Banku Handlowego SA

PLN

1 118

1118

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

556

2273

520

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

254

787

Bank Handlowy w Warszawie SA

eZK

716

117

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

38

190

Bank Handlowy w Warszawie SA

HUF

18818

263

Bank Handlowy w Warszawie SA

RUB

159

16

Bank Handlowy w Warszawie SA

TRY

908

1576

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~inych
utrzymywanych w celu zaspokojenia biei!tcych zobowil!.Z8r\
Subfunduszu

Waluta

Wartost na dzier\
31.12.2011 r. wwalucie
sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

Wartost na dzier\
31.12.2011 r. w danej
walucie (w tys.)

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pleni~inych

8917

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

737

737

Bank Handlowy w Warszawie SA

HUF

9334

133

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

637

2814

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

14

74

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

413

1411

Bank Handlowy w Warszawie SA

TRY

1786

3185

Bank Handlowy w Warszawie SA

eZK

3292

563
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Nota 5. Ryzyka
(1)

Ryzyko stopy procentowej

(1.1)

Poziom obciqtenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej,
w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqtenia aktyw6w i zObowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej
zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dlutnym 0 stalym oprocentowaniu
podzielonych wedlug okresu pozostajqcego na dzien 31 grudnia 2012 roku do zapadalnosci tych instrument6w
finansowych.

31.12.2012 r.
(wtys. zt)

Do 1
miesill.ca

Od 3

Od 6

Od 1
miesill.ca do
3 miesi~cy

miesi~cydo
6 miesi~cy

miesi~cy

Od 1 roku
do 3 lat

do

1 roku

Powytej
31at

Razem

Transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony
do odkupu, z tego 0 okresie do wykupu

-

-

-

-

-

-

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

-

-

-

-

14676

474492

-

-

-

14676

474492

489168

-

-

1,01%

32,69%

33,70%

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Pozos tale aktywa
Razem aktywa obcill.ione ryzykiem wartosci
godzlwej wynikajll.cym ze stopy procentowej
Procentowy udziat w aktywach og6tem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

Do 1
miesill.ca

Od 3

Od 6

Od 1
miesill.cado
3 miesi~cy

miesi~cy do
6 miesi~cy

miesi~cy

Od 1 roku
do 3 lat

do

1 roku

489168

-

Powyzej
31at

Razem

Transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony
do odkupu, z tego 0 okresie do wykupu

8705

-

-

-

-

-

8705

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

3759

-

-

15874

100461

207556

327650

-

-

-

-

-

15874

100461

207556

336355

0,99%

6,23%

12,87%

20,86%

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Pozos tale aktywa

-

Razem aktywa obcill.ione ryzykiem wartosci
godziweJ wynikajll.cym ze stopy procentowej

12464

Procentowy udziat w aktywach og6tem

0,77%

(1. 2)

-

Poziom obciqtenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pienifiltnych wynikajqcym ze stopy
procentowej, w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqtenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pienifiltnych wynikajqcym ze stopy
procentowej zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dlutnym 0 zmiennym
oprocentowaniu, wedlug podzialu na okresy pozostajqce w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany
oprocentowania).

31.12.2012 r.
(wtys.zt)
Transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony
do odkupu, z tego 0 okresie do wykupu

Od 1
Do 1
miesill.cado
mieslll.ca
3 miesi~cy

Od 3
6 miesi~cy

Od 6
do
1 roku

Od 1 roku
do 31at

Powyzej
31at

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Od6
do
1 roku

Od 1 roku
do 3 lat

Powytej
31at

miesi~cydo

-

-

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

24382

26201

-

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

14850

26015

47424

-

-

-

Razem aktywa obcill.zone ryzykiem wartoSci
godziwej wynikajll.cym ze stopy procentowej

39232

52216

47424

Procentowy udziat w aktywach og6tem

2,70%

3,59%

3,26%

Pozostale aktywa

31.12.2011 r.
(wtys.zt)
Transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony
do odkupu, z tego 0 okresie do wykupu
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Od 1
Do 1
miesill.cado
miesill.ca
3 miesi~cy

miesi~cy do
6 miesi~cy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Od3

210199

-

-

16608

26018

50400

-

-

-

Razem aktywa obcill.ione ryzykiem wartosci
godziwej wynikajll.cym ze stopy procentowej

226807

26018

50400

Procentowy udziat w aktywach og6tem

14,06%

1,61%

3,13%

Pozos tale aktywa

miesi~cy

21

miesi~cy

Razem

50583
88289

138872
9,55%

Razem

210199
93026

303225
18,80%
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(2)

Ryzyko kredytowe

(2.1)

Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqtenie ryzykiem kredytowym na dzien bilansowy, w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypefnialy swoich obowiqzk6w (bez uwzgl/ildniania warlosci godziwych dodatkowych zabezpieczen), w
podziale na kategorie bilansowe
Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqtenie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako warlosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w, bez uwzgl/ildniania warlosci godziwych dodatkowych zabezpieczen. W przypadku
skladnik6w loka! zostala zaprezentowana warlost bilansowa skladnik6w lokat 0 charakterze dlutnym.
31.12.2012 r.
Procentowy
udziat
waktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(wtys.zt)

31.12.2011 r.
Procentowy
udziat
waktywach
og6tem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

11514

0,79%

11570

0,72%

Naleznosci, w tym:

30341

2,09%

122323

7,58%

9693

0,67%

74213

4,60%

-

-

8705

0,54%

539751

37,18%

537849

33,35%

408814

28,17%

471599

29,24%

-

-

-

-

130937

9,01%

66250

4,11%

88289

6,07%

93026

5,77%

dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdz gwarantowane przez
Skarb Paristwa lub NBP

15229

1,05%

25236

1,57%

listy zastawne

14850

1,02%

-

-

inne nit listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez
Skarb Panstwa bqdz NBP instrumenty 0 charakterze dluznym

58210

4,00%

67790

4,20%

669895

46,13%

773473

47,96%

naleznosci z tytulu zawartych transakcji sprzedaty skladnik6w lokat
Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

drugiej strony do odkupu

Skladniki lokat 0 charakterze dluznym notowane na aktywnym rynku, w

tym:
dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdz gwarantowane przez
Skarb Paristwa lub NBP
listy zastawne
inne nit listy zastawne oraz nit emitowane lub gwarantowane przez
Skarb Paristwa bqdz NBP instrumenty 0 charakterze dluznym
Skladniki lokat 0 charakterze dlutnym nienotowane na aktywnym rynku, w

tym:

Razem aktywa Subfunduszu obciltione ryzykiem kredytowym

(2.2)

Przypadki znaczqcej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach 10k at (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala
zaprezentowana jako warlost bilansowa lokat w instrumenty dlutne emitowane lub por/ilczane przez podmiot, kt6rego
papiery stanowiq powytej 5% warlosci aktyw6w Subfunduszu.
31.12.2012 r.
Procentowy
udzlat
waktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(wtys.zt)

31.12.2011 r.
Procentowy
udziat
waktywach
og6tem

31.12.2011 r.
(wtys.zt)

Dtuzne papiery wartosciowe, w tym:
424043

Skarb Panstwa (RP)

(3)
(3.1)

29,22%

496835

30,81%

Ryzyko walutowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zObowiqzan Subfunduszu ryzykiem walutowym
Poziom obciqtenia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jako warlost bilansowa (w tys. zl) aktyw6w i zObowiqzan
wyrazonych w walutach obcych.
31.12.2012 r.
Procentowy
udzlat
waktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(wtys. zt)
Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
Naletnosci
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dlutne papiery wartosciowe
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dlutne papiery wartosciowe

Razem aktywa Subfunduszu obciltione ryzykiem walutowym
Zobowhtzania obclltione ryzykiem walutowym

22

31.12.2011 r.
Procentowy
udziat
waktywach
og6tem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

10662

0,73%

11250

2707

0,19%

12203

0,70%
0,76%

399587

27,53%

303236

18,81%

166032

11,43%

96481

5,98%

97

0,01%

101

0,01%

-

-

-

-

413053

28,46%

326790

20,28%

25

0,00%

7455

0,46%
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(3.2)

Wskazanie przypadk6w znaczqcej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala
zaprezentowana jako wartose bilansowa poszczeg61nych kategorii lokat wyrazonych w walutach obcych w rozbiciu na
poszczeg61ne waluty.
31.12.2012 r.
31.12.2012 r.
(wtys. zt)

Procentowy
udzial
waktywach
og6tem

31.12.2011 r.
31.12.2011 r.
(wtys. zt)

Procentowy
udzla!
waktywach
og6tem

Akcje

eZK

22721

1,56%

17161

1,07%

EUR

63199

4,37%

43925

2,73%

GBP

7843

0,54%

6488

0,40%

HUF

12400

0,86%

14811

0,91%

RUB

7622

0,53%

1812

0,11%

TRY

92512

6,36%

80826

5,03%

EUR

130294

8,97%

83690

5,19%

USD

35738

2,46%

12791

0,79%

EUR

2618

0,18%

4635

0,29%

USD

7683

0,53%

6238

0,38%

Dtu:l:ne papiery wartoSciowe

Kwity depozytowe

Tytuty uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania majllce siedzibq za granicll
EUR

16957

1,17%

30859

1,91%

97

0,01%

101

0,01%

Prawa poboru
RUB

(4)

Poziom obci~zenia aktyw6w i zobowi~zar'i Subfunduszu ryzykiem pfynnosci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko, iz Subfundusz nie bfildzie w stanie wygenerowae dostatecznych srodk6w
pienifilznych niezbfildnych do wykonania swoich zObowiqzan w terminach ich wymagalnosci lub tez zbycie aktyw6w nastqpi
na warunkach istotnie nie1<orzystnych dla Subfun'duszu.
Z uwagi na fakt, iz jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogq bye odkupywane codziennie, jednym z zadan realizowanych
w ramach zarzqdzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pienifilznych oraz
codzienne monitorowanie piynnosci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki lokat 0 duzej piynnosci. W obecnej sytuacji rynkowej niekt6re lokaty
Subfunduszu charakteryzujq sifil przejsciowo obnizonym poziomem piynnosci. Istnieje ryzyko, iz Subfundusz moze nie bye
w stanie zbye w kr6tkim terminie tych skladnik6w lokat w wartosci odpowiadajqcej ich oszacowanej wartosci godziwej.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz w roku obrotowym konczqcym sifil 31 grudnia 2011 roku Subfundusz
nie zawieszal zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Nota 6.lnstrumenty pochodne
Wartos¢
przysztych
strumlenl
plenl,:l:nych
(wtys. zI)

Termln
zapadalnoScl

Typ
zaj,tej
pozycjl

RodzaJ
Cel otwarcla
Instrumentu
pozycjl
pochodnego

WartoS¢
otwarteJ
pozyCjl
(wtys. zI)

FORWARD,
WALUTA EUR,
2013-01-30

kr6tka

forward

Zabezpieczenie przed
ryzykiem
walutowym

(281)

94389

2013-01-30

23077725,00 EUR

2013-01-30

2013-01-30

FORWARD,
WALUTAEUR,
2013-02-27

kr6tka

forward

Zabezpieczenie przed
ryzykiem
walutowym

28

33356

2013-02-27

8 100000,00 EUR

2013-02-27

2013-02-27

FORWARD,
WALUTAUSD,
2013-01-30

kr6tka

forward

Zabezpleczenie przed
ryzykiem
walutowym

(362)

35276

2013-01-30

11 460000,00 USD

2013-01-30

2013-01-30

Instrumenty
pochodne
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Termlny
przysztych
strumlenl
plenl,:l:nych

Kwota b,dllca
podstaWIL
przysztych
ptatnoscl

(wygasnl~la)

Instrumentu
pochodnego

Termln
wykonanla
Instrumentu
pochodnego
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Nota 7. Transakcje przy zobowic:tzaniu siQ Subfunduszu lub drugiej strony do
odkupu
Wartosc na
31.12.2012 r. (w tys. zl)

Transakcje przy zobowi~aniu slQ Subfunduszu lub druglej strony do odkupu

Wartolit na
31.12.2011 r. (w tys. zl)

-

8705

Transakcje, w wyniku ktorych nie nast~puje przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk

-

-

Transakcje, w wyniku ktorych nast~puje przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i nie
nast~puje przeniesienie na Subfundusz ryzyk

-

8705

Transakcje przy zobowi~aniu si, drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku ktorych

nast~puje

przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk

Transakcje przy zobowi~aniu siQ Subfunduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku ktorych

nast~puje

5921

-

-

-

5921

-

przeniesienie na drugq stron~ praw wlasnosci i ryzyk

Transakcje, w wyniku ktorych nie nast~puje przeniesienie na drugq stron~ praw wlasnosci i ryzyk
Transakcje, w wyniku ktorych nast~puje przeniesienie na drugq stron~ praw wiasnosci i nie
nast~puje przeniesienie na drugq stron~ ryzyk

Nota 8. Kredyty i pozyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i r6znice kursowe
31.12.2012 r.
Walutowa struktura pozycji bilansu

Waluta

Wartolit na dzien
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego (w tys. zl)

Wartolit na dzien
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

PLN
PLN

Aktywa
Srodki pieniQzne i ich ekwiwalenty

1451843
11514

PLN

852

EUR

34

140

HUF

340631

4761

TRY

3319

PLN

Naleznolici

Sktadniki lokat notowane na aktywnym rynku

PLN

27634

27634

EUR

653

2671

TRY

0

0

UAH

94

36

USD

0

0

1321589

PLN

922002

eZK

139393

22721

EUR

52118

213068

1565

7843

HUF

887172

12400

RUB

74946

7622

TRY

53300

92512

USD

14009

43421
88499

PLN

88402

RUB

954

PLN

Zobowi~nia

24

922002

GBP

PLN

Skladnlki lokat nienotowane na aktywnym rynku

5761
30341

PLN
PLN

Transakcje przy zobowi~aniu siQ drugiej strony do odkupu

852

88402
97
39835

PLN

39810

39810

EUR

6
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31.12.2011 r.

Walutowa struktura pozycji bilansu

Waluta

---

Aktywa

PLN

Srodki pieniQzne i ich ekwiwalenty

NaleinoSci

Wartost na dzier\
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

Wartost na dzier\
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

1612771

PLN

-

11570

PLN

320

EUR

103

455

USD

977

3339

elK

43577

320

7456

PLN

PLN

110120

110120

EUR

2762

12199

USD

1

4

TRY

0

Transakcje przy zobowi!p:aniu siq drugiej strony do odkupu

PLN

Sktadniki lokat notowane na aktywnym rynku

PLN

..

Sktadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

122323

0
8705
1377 046

PLN

1073810

1073810

elK

100298

17161

EUR

36929

163109

GBP

1231

6488

HUF

1 043322

14811

RUB

17078

1 812

TRY

45319

80826

USD

5568

19029

PLN

ZobowiltZ8nia

93127

PLN

93026

RUB

952

93026
101
84947

PLN

PLN

77 492

77 492

elK

43571

7455

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Dodatnie i ujemne r6znice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zt)
Dodatnle r6znice kursowe

Sktadniki lokat

Zrealizowane

Ujemne r6znice kursowe

Niezrealizowane

Zrealizowane

Niezrealizowane

Dluzne papiery wartosciowe

-

-

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicq

-

-

761

907

-

1383

22283

Akcje

802

-

Prawa poboru
Kwity depozytowe

213

1015

Suma

-

8057

622

12379

4
936

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Dodatnie i ujemne r6znice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zt)
Sktadniki lokat

Dodatnie r6znice kursowe
Zrealizowane

-

Akcje

Ujemne r6znice kursowe

Niezrealizowane

Zrealizowane

Niezrealizowane

-

16592

29129

8

1696

4219

-

-

Dluzne papiery wartosciowe

-

10551

1240

-

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicq

-

149

2834

-

4219

27300

33203

1696

Prawa poboru
Kwity depozytowe

Suma
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Sredni kurs walut obcych wyliczany przez NBP na dzier'i bilansowy

Kurs w stosunku do zt

Waluta

Dolar amerykanski

3,0996

Euro

4,0882

EUR

Forint w~gierski

1,3977

100 HUF

USD

Funt szterling

5,0119

GBP

Hrywna

0,3825

UAH

Korona czeska

0,1630

CZK

Lira turecka

1,7357

TRY

Rubel rosyjski

0,1017

RUB

Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Warto~t

zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat (w tys. zt)

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Wzrost. (spadek)
niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny aktyw6w
(wtys. zt)

Sktadniki lokat notowane na aktywnym rynku

70834

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

19888

(1762)

Suma

90722

177 553

179315

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Wa~t

zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat (w tys. zt)

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny aktyw6w
(wtys. zt)
(192429)

(221 082)

Sktadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Suma

(13319)

(1214)

(234401)

(193643)

Nota 11. Koszty Subfunduszu
Towarzystwo nie pokrywa koszt6w Subfunduszu. Calosc wynagrodzenia Towarzystwa sklada sifil tylko z cZfilsci stalej.
Wynagrodzenie dla Towarzystwa (w tys. zt)
Cz~sc

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.

stala wynagrodzenia

46568

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
63839

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Z dniem 25 maja 2012 r. weszla w Zycie zmiana statutu Funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjny Otwarty w zakresie zasad
naliczania i tworzenia rezerwy na optatfil za zarzqdzanie Subfunduszem Arka BZ WBK Zr6wnowatony.
Do dnia 24 maja 2012 r. obowiqzywaly nastfilpujqCe zasady:
a) Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymywalo wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie
jednak nit:

wi~kszej

(1) 3,4% (trzy i cztery dziesiqte procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 2,9% (dwa i dziewifilc dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S
(3) 2,4% (dwa i cztery dziesiqte procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt pifilC) dni sredniej rocznej wartosci Aktyw6w Subfunduszu reprezentujqcej
poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa.
b) Rezerwa na koszty, 0 kt6rych mowa w us!. a), naliczana byla w katdym Dniu Wyceny, za kai:dy dzien roku, od wartosci Aktyw6w
Subfunduszu pomniejszonej 0 zobowiqzania, z wyjqtkiem zobowiqzan wynikajqcych ze wzrostu rezerwy na koszty od poprzedniej
wyceny wedlug stawek okreslonych w us!. a), i rozliczana jest do pifiltnastego dnia miesiqca nastfilpujqCego po miesiqcu, za kt6ry
zoslala naliczona.
Od dnia 25 maja 2012 r. obowiqzujq nastfilpujqCe zasady:
a) Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wifilkszej
jednak nit:

(1) 3,4% (trzy i cztery dziesiqte procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 2,9% (dwa i dziewifilc dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S
(3) 2,4% (dwa i cztery dziesiqte procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt pifilC) dni, sredniej rocznej Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu
reprezentujqcej poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa.
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b) Rezerwa na wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w us!. a), jest naliczana od podstawy sPefniajqcej wymogi § 22 us!. 2
Rozporzqdzenia, sluzqcej do okreslenia wartosci Jednostek Uczestnictwa poszczeg61nych kategorii w poprzednim Dniu Wyceny.
POdstawfil tfil stanowi r6znica pomifildzy wartosciq Aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, w podziale na
poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa, przy czym podstawa ta nie uwzglfildnia zmian w kapitale wplaconym oraz kapitale
wyplaconym na poprzedni Dzien Wyceny, zgodnie z § 22 us!. 2 Rozporzqdzenia.
Rezerwa, 0 kt6rej mowa powyzej jest naliczana w kazdym Dniu Wyceny za kazdy dzien roku, wedlug stawek okreslonych w us!. a),
i rozliczana jest do pifiltnastego dnia miesiqca nastfilpujqCego po miesiqcu, za kt6ry zostala naliczona. Platnosci z tytulu koszt6w
limitowanych pomniejszajq utworzonq uprzednio rezerwfil.
Stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie Subfunduszem:
Kategoria jednostek Uczestnictwa Stawka statutowa

Stawka obowiqzujqca na dzien bilansowy

A

3,4%

3,4%

S

2,9%

2,9%

T

2,4%

2,4%

Kwoty wynagrodzenia za zarzqdzanie naliczane Sq w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kazdej kategorii odrfilbnie. W 2012
roku Zarzqd Towarzystwa nie podejmowal uchwal 0 zmianie stawek za zarzqdzanie dla Subfunduszu Arka BZ WBK Zr6wnowazony.

Nota 12. Dane por6wnawcze 0 jednostkach uczestnictwa
Dane porownawcze

0

jednostkach uczestnictwa

Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego (w tys. zl)

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

31.12.2010 r.

1412108

1 527824

2554172

Wartosc aktyw6w netto na poszczeg61ne kategorie jednostek uczestnictwa na
koniec okresu sprawozdawczego (w zl)

A

27,94

23,10

28,93

S

29,19

24,01

29,91

T

30,67

25,11

31,12
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Informacja dodatkowa
A.

Informacje 0 znaczilcych zdarzeniach, dotyczilcych lat ubiegfych, ujQtych w sprawozdaniu finansowym za bietctcy
okres sprawozdawczy
Nie wystqpily.

B.

Informacje 0 znaczilcych zdarzeniach, kt6re nastctPify po dniu bilansowym, a nieuwzglQdnionych w sprawozdaniu
finansowym
W dniu 9.01.2013 r. Towarzystwo otrzymalo informacjfil, ze prawa poboru OAO SBERBANK wygasly, poniewaz nie doszla
do skutku nowa emisja akcji emitenta. W zwiqzku z tym prawa te zostaly wyksifilgowane z ksiqg Subfunduszu.
Na dzien bilansowy 31.12.2012 r. prawa poboru OAO SBERBANK wyceniane byly wg wartosci godziwej wynoszqcej
96818,40 zl. Uwzglfildnienie na dzien bilansowy informacji 0 wygasnifilciu praw poboru spowodowaloby, ze wartost
aktyw6w oraz wynik z operacji Subfunduszu za okres 1.10.2012 r. -31.12.2012 r. bylyby nizsze 0 96 810,09 zl., natomiast
nie mialaby wplywu na wartost aktyw6w netlo na jednostfil uczestnictwa.

C.

Zestawienie oraz objasnienie r6znic pomiQdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
por6wnywalnych danych finansowych a uprzednio sPorzildzonymi i 0publikowanymi sprawozdaniami finansowymi
W biezqcym sprawozdaniu finansowym dokonano nastfilpujqcych zmian danych dotyczqcych roku 2011 w por6wnaniu do
danych zaprezentowanych w sprawozdaniu rocznym za rok 2011.
a) Zmiany w Bilansie

Pozycja

Bilans
(w tysiqcach zlotych, z wyjqtkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zl))
Dane por6wnawcze po zmianie
Dane por6wnawcze przed
prezenlacji
zmianq prezenlacji
Wartosc wedlug stanu na dzieri
Wartosc wedlug slanu na dzieri
Korekta prezentacji danych
bilansowy31.12.2011 r.
bilansowy31.12.2011 r.
(w tys. zl)
(w tys. zl)

Kapital wplacony

16830769

(281 766)

16549003

Kapital wyplacony

(15725602)

281 766

(15443836)

b) Zmiany w Zestawieniu zmian w aktywach netlo

Pozycja

Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysiqcach zlotych, z wyjqtkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zl))
Dane por6wnawcze po zmianie
Dane por6wnawcze przed
zmianq prezenlacji
prezentacji
Korekta prezenlacji danych
Wartosc wedlug stanu na dzieri
WartosC wedlug stanu na dzieri
bilansowy
31.12.2011 r.
bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)
(w tys. zl)

Zmiana kapitalu wplaconego
(powi~kszenie kapitalu z tytulu
zbytych jednostek uczestnictwa)
Zmiana kapitalu wyplaconego
(zmniejszenie kapitalu z ty1ulu
odkupionych jednostek
uczestnictwa)

577 125

(263311)

313814

1166129

(263311)

902818

Zmiana prezentowanych danych spowodowana zostala zmianq sposobu ujmowania w ksifilgach rachunkowych
Subfunduszu transakcji jednoczesnego nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Dotychczasowy spos6b ujfilcia
transakcji jednoczesnego nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa polegal m.in. na jednoczesnym zwifilkszeniu kapitalu
wplaconego i kapitalu wyplaconego Subfunduszu 0 tfil samq wartosC. W biezqcym okresie sprawozdawczym dokonano
zmiany polegajqcej na wylqczeniu transakcji jednoczesnego nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa z kapital6w
Subfunduszu. Korekta skutkowala pomniejszeniem kapitalu wplaconego i wyplaconego 0 r6wne sobie kwoty wynikajqce z
transakcji jednoczesnego nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w por6wnywalnych danych finansowych
Subfunduszu.
Korekta nie miala wplywu na wartosC aktyw6w netlo Subfunduszu w poszczeg61nych dniach wyceny ani na
aktyw6w netlo wykazanq w poszczeg61nych sprawozdaniach finansowych za lata 2010 oraz 2011.
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Od 1 stycznia 2012 roku ulegla zmianie prezentacja instrument6w emitowanych przez fundusze ETF (Exchange Traded
Fund) w czE;!sci "Zestawienie lokat" oraz "Noty Subfunduszu". Wczesniej prezentowane one byly jako skladnik "Certyfikaty
Inwestycyjne". Obecnie takie instrumenty ujmowane Sq w ramach pozycji "Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzibE;! za granicq".
Wprowadzone zmiany nie majq wplywu na wynik z operacji Subfunduszu Arka BZ WBK Zr6wnowazony.
Ponizej zaprezentowano wplyw tych zmian na dane prezentowane w okresie por6wnawczym
Zestawienie lokat - Tabela g!owna pozycja
Sk!adniki lokat

Dane porownawcze przed
zmianq prezentacji
Wartost wed!ug wyceny na
dzieri bilansowy 31.12.2011 r.
(wtys. zl)

Korekta prezentacji danych

30859

(30859)

Certyfikaty inwestycyjne
Tytu!y uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspolnego
inwestowania majqce siedzib~
za granicq

D.

30859

Dane porownawcze po zmianie
prezentacji
Wartost wed!ug wyceny na
dzieri bilansowy 31.12.2011 r.
(wtys. zl)

30859

Dokonane korekty blQd6w podstawowych, ich przyczyny, tytuty oraz wptyw wywofanych tym skutk6w finansowych
na sytuacjQ majcttkowct i finansow"" ptynnosc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystqpily:

E.

•

przypadki poinformowania uczestnik6w 0 korektach wyceny aktyw6w neUo na jednostkE;! uczestnictwa;

•

przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny
aktyw6w neUo na jednostkE;! uczestnictwa;

•

przypadki nierozliczenia siE;! transakcji zawieranych przez Subfundusz.

W przypadku niepewnosci co do moi:liwosci kontynuowania dzialalnosci opis tych niepewnosci oraz wskazanie,
czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwictZane
Nie dotyczy.

F.

Inne informacje nii: wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re mogtyby w istotny spos6b wptynctc na ocenQ
sytuacji majcttkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wystqpily.
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RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA
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z badania sprawozdaniajednostkowego
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1.

CZ~SC

1.1.

Dane

ogolna raportu

identyfikuj~ce

Subfundusz

1.1.1. Nazwa Subfunduszu
Arka BZ WBK Zrownowazony

1.1.2. Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu
Arka BZ WBK Zrownowazony jest subfunduszem wydzielonym w Arka BZ WBK Funduszu
lnwestycyjnym Otwartym.
Arka BZ WBK Zrownowazony (zwany dalej Subfunduszem) nie posiada osobowosci
prawnej.
Subfundusz zostal utworzony na czas nieokreslony.

1.2.

Dane

identyfikuj~ce

Fundusz

1.2.1. Nazwa Funduszu
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem).
Fundusz mote uZywac nazwy skroconej Arka BZ WBK FlO.

1.2.2. Siedziba Funduszu
Plac Wolnosci 16
61-739 Poznan

1.2.3. Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
Sqd rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:

1.3.

Dane

identyfikuj~ce

Sqd Okrygowy w Warszawie,
VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
26 listopada 2010 r.
RFi 589

Towarzystwo

zarz~dzaj~ce

Funduszem

1.3.1. Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa
Funduszjest zarzqdzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane
dalej Towarzystwem), z siedzibq w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16.
Towarzystwo prowadzi dzialalnosc na podstawie decyzji Komisji Papierow Wartosciowych i
Gield KPWiG-4086-18/98-1 071 wydanej dnia 30 stycznia 1998 r.
Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwajest nieograniczony.
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1.3.2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze

S~dowym

S,!d rejestrowy:

S,!d Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S,!dowego

Data:
Numer rejestru:
Kapital zakladowy na dzien
bilansowy:

26 lutego 2001 r.
KRSOOOOOO 1132
13.202.000 zl

1.3.3. Kierownik jednostki
Funkcje kierownikajednostki sprawuje Zarz'!d Towarzystwa.
W sklad Zarz'!du Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2012 r. wchodzili:
• Pan J acek Marcinowski

- Prezes Zarz'!du,

• Pani Marlena Janota

- Czlonek Zarz'!du,

• Pan Michal Zimpel

- Czlonek Zarz'!du.

Zgodnie z uchwal,! nr 9 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 28 lutego 2012 r. Pan
Krzysztof Czlapowski zostal odwolany z funkcji Czlonka Zarz'!du z dniem 31 marca 2012 r.
Zgodnie z uchwal,! nr 2 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 3 kwietnia 2012 r. Pan Michal
Zimpel zostal powolany do pelnienia funkcji Czlonka Zarz'!du z dniem podjycia uchwaly.

1.4.

Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony
do badania sprawozdan finansowych

1.4.1. Dane

identyfikuj~ce

Imiy i nazwisko:
Numer w rejestrze:

1.4.2. Dane

identyfikuj~ce

Firma:
Adres siedziby:
Numer rejestru:
S,!d rejestrowy:
Numer NIP:

kluczowego bieglego rewidenta:
Botena Graczyk
9941

podmiot uprawniony
KPMG Audyt Spolka z ograniczon,! odpowiedzialnosci,!
sp.k.
ul. Chlodna 51, 00-867 Warszawa
KRS 0000339379
S,!d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S,!dowego
527-26-15-362

KPMG Audyt Spolka z ograniczon,! odpowiedzialnosci,! sp.k. jest wpisana na listy podmiotow
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzon'! przez Krajow,! Rady
Bieglych Rewidentow, pod numerem 3546.
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1.5.

Informacje

0

sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporz'!dzone na dzien 31 grudnia 2011 r. i za rok
obrotowy koncz'!cy siy tego dnia zostalo zbadane przez KPMG Audyt sp61ka z ograniczon,!
odpowiedzialnosci,! sp.k i uzyskalo opiniy bieglego rewidenta bez zastrzezen.
Pol'!czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz
ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym zostalo zatwierdzone w dniu 26 kwietnia 2012 r. przez Walne
Zgromadzenie Towarzystwa.
Pol'!czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz
ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w S,!dzie Rejestrowym w dniu 2 maja 2012 r.
Pol'!czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
ogloszone zostalo w Monitorze Polskim B nr 2011 z dnia 11 wrzesnia 2012 r., a sprawozdanie
jednostkowe Arka BZ WBK Zr6wnowazony w Monitorze Polskim B nr 2012 z dnia
11 wrzesnia 2012 r.

1.6.

Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib,! w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 i dotyczy
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada siy zestawienie lokat oraz bilans
sporz'!dzony na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian
w aktywach netto za rok obrotowy koncz'!cy siy tego dnia oraz noty objasniaj,!ce i inforrnacja
dodatkowa.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umow'! z dnia
12 lipca 2012 r., zawart'! na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 26 marca 2012 r. odnosnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdania jednostkowego.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r.
poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), krajowych standard6w rewizji finansowej wydanych
przez Krajow,! Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w Rewizji
Finansowej.
Badanie sprawozdania finansowego zostalo przeprowadzone w siedzibie Funduszu w okresie
od 26 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. oraz od 26 lutego 2013 r. do 8 marca 2013 r.
Zarz'!d Towarzystwa jest odpowiedzialny za prawidlowosc ksi,!g rachunkowych, sporz,!dzenie
i rzeteln,! prezentacjy sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw'! 0 rachunkowosci,
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowi,!zuj,!cymi przepisami
prawa.
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Naszym zadaniem bylo, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, \vyTazenie opinii i sporz,!dzenie
raportu uzupelniaj,!cego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci
ksi,!g rachunkowych stanowi,!cych podstawy jego sporz,!dzenia.
Zarz'!d Towarzystwa ztoZyI w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie 0 rzetelnosci i
jasnoSci zal'!czonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen wplywaj,!cych
w spos6b znacz'!cy na dane wykazane w sprawozdaniu jednostkowym za rok badany.
W trakcie badania sprawozdania jednostkowego Zarz'!d Towarzystwa zioZyI wszystkie z'!dane
przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udostypnil nam wszelkie dokumenty
i informacje niezbydne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b
przeprowadzonego badania wynika ze sporz,!dzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajduj,!cej siy w siedzibie podmiotu uprawnionego.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spelniaj,! wym6g niezaleznosci od
badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. 0 bieglych rewidentach i ich samorz,!dzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz 0 nadzorze pUblicznym (Oz. U. z 2009 r. nr 77 poz.
649 z p6iniejszymi zmianami).

6

Arka BZ WBK Zrownowazony subfundusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
Raport u:upelniajqcy;: badania sprawozdaniajednostkowego
::a rok obrotowy konc::qcy sill 31 grudnia 2012 r.

2.

Analiza finansowa Subfunduszu

2.1.

Ogolna analiza sprawozdania jednostkowego

2.1.1. Bilans
31.12.2012
zl '000
I

Aktywa
Srodki p ieni"zne i ich ekw iwalenty
Naleznosci
Transakcje przy zobowi'1Zaniu si" drugiej strony do odkupu
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku. w tym:
. Jilline papiery wartosciowe
Skladniki lokat nienotowane na aktvwnvm
rvnku. w tvm:
,.,
. d/utne papiery warlOsciowe
~

~

~51

943
II 514
30341

I 321 589
539751
88499
73./39
39835
108
704945
16687647
(15982702)

Zobowillzania
.\ktywa netto
Kapital subfunduszu
Kap ital wp lacony
Kap ital wyplacony

I

Dochody zatrzymane
Zakumulowane. nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany. nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapital subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa
A
S
T

Kategorie jednostek uczestnictwa

A

S

~12

522996
(118852)
641 848
184 167
I ~12 108

7

1612771
II 570
122323
8705
I 377 046

5378"'9
93 127
93026
8~ 947
I 527 824
I 105167
16549003
(15443836)
~16 043
(135083)
551 126
6614
I 527 824

Liczba
26 797 058.491
19 782 841.073
2798 197.686

Liczba
34386887,589
25413663.954
4 907 561.083

Wartosc
aktywow netto
najednostk"
uczestnictwa
(zl)
27.94

Wartosc
aktywow netto
na jednostk"
uczestnictwa
(zl)
23.10
24.01

29.19
30.67

T

31.12.2011
zl '000

25.1 I
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2.1.2. Rachunek wyniku Z operacji
1.01.2012 31.12.2012
zl '000

1.01.201131.12.2011
zl '000

Przychody z lokat
Dywidendy i inne udzialy w zyskaeh
Przychody odsetkowe
Pozostale

69 131
37 181
31 874
76

58491
31 146
27339
6

Koszty subfunduszu
Wy nagrodzenie dla towarzy stwa
Oplaty dla dep ozytariusza
Oplaty za zezwolenia i rejestraeyjne
Koszty odsetkowe
Ujemne saldo r6znie kursowyeh
Pozostale

52 900
46568
409

67791
63839
597

545
4 197
I 180

356
1736
I 263

Koszty subfunduszu neUo

52 900

67791

Przychody z lokat neUo

16231

(9300)

268275
90722
(368)
177 553
(22 283)

(·U8044)
(234401 )

284506

(437344)

A

Wynik z
operaeji
przypadajaey
najednostk y
uezestn ietw a
(zl)
4.84

S
T

5.18
5.57

Wynik z
operaeji
przypadajaey
na jednostky
uezestniet wa
(zl)
(5.82)
(5.90)

Zrealizowany i niezrealizowany zysk/(strata)
lrealizowany zysk/(strata) ze zbycia lokat. w tym:
=tytulu r6:tnic kursowych
Wzrost/(spadek) niezrealizowanego zy sku/(straty) z wyeeny lokat. w ty m:
.:: Iytulu r6:tnic kursowych
Wynik z operacji

Kategoriajednostek uezestniet wa

8

(28 98.:f.)

(193643)
25604

(6.0 I)
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2.2.

Wybrane wskazniki finansowe

Lokaty (zl'OOO)
Wartosc aktyw6w nello Subfunduszu (zl'OOO)
Wartosc akty wow nello na jednostk<; uczestnictwa A (z1)
Wartosc aktywow nella najednostk y uczestnictwa S (z1)
Wartosc aktywow nella najednostk y uczestnictwa T (zl)
Kap ital Subfunduszu (z1'OOO)
Wynik z operacji (zl'OOO)
Procentowa zmiana wartosci aktywow nella najednostk y uczestnictwa A
Procentowa zmiana wartosci aktywow nella najednostk y uczestnictwa S
Procentowa zmiana wartosci aktywow netto najednostk y uczestnictwa T

9

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

I ~IO 088
1412108
27.94
29.19
30.67
704945
284506
20.95%
21.57%
22.14%

1~70173

2465889
2554172
28.93
29,91
31.12
1694171
255812
10.13%
10.65%
11.22%

I 527 82~
23,10
24.01
25,11
105 167
(437344)
(20.15%)
(19.73%)
(19,31 %)
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3.

Cz~sc

3.1.

System rachunkowosci

szczeg610wa raportu

Subfundusz posiada aktualn~ dokumentacjy opisuj~q zasady rachunkowosci, przyjyte przez
Zarz~d Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy 0 rachunkowosci
i rozporz~dzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegolnych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r., nr 249, poz. 1859)
("Rozporz~dzenie").

W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego
wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dzialania systemu rachunkowosci.

dokonalismy

przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znacz~cych nieprawidlowosci
systemu rachunkowosci, ktore nie zostalyby usuniyte, a mogly miee istotny
wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci.
W

trakcie

dotycz~cych

Subfundusz przeprowadzil inwentaryzacjy skladnikow maj~tkowych w terminach okreslonych
wart. 26 ustawy 0 rachunkowosci oraz dokonala rozliczenia i ujycia w ksiygach jej wynikow.

3.2.

Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z
uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktyw6w
W zakresie objytym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych
nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, terminow i
procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosci wyceny aktywow
wedlug zasad okreSlonych w przepisach prawa i statucie Funduszu. Przeprowadzone badanie
nie mialo na celu weryfikacji polityki inwestycyjnej Subfunduszu i dotrzymywania strategii
zarz~dzania jego lokatami.
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3.3.

Noty objasniaj~ce
jednostkowego

informacja

dodatkowa

do

sprawozdania

Dane zawarte w notach objasniaj~cych i informacji dodatkowej do sprawozdania
jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i
prawidlowo. Noty objasniaj~ce i informacja dodatkowa stanowi~ integraln~ czysc
sprawozdania jednostkowego.

W imieniu KPMG Audyt Sp61ka z ograniczon~
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewiderlt
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

odpowiedzialnosci~

sp.k.

Nr ewidencyjny 12032

18 kwietnia 2013 r.
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SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

I
I
I
I

Subfundusz
w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

I
I

za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Sprawozdanie jednostkowe jest zalqcznikiem do sprawozdania polqczonego funduszu
Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
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Arka HZ WHK Stabilnego Wzrostu
subfundusz w Arka HZ WHK
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Opinia i Raport
Niezaleznego Bieglego Rewidenta
Rok obrotowy koncz'!cy si y
31 grudnia 2012 r.

Opinia zawiera 2 strony
Raport uzupemiajqcy zawiera 11 stron
Opinia niezalemego bieglego rewidenta
oraz raport uzupemiajqcy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy koilczqcy siy
31 grudnia 2012 r.
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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Opinia 0 sprawozdaniu jednostkowym

Przeprowadzilismy badanie zal~czonego
Stabilnego Wzrostu subfunduszu w Arka
siedzib~ w Poznaniu, przy Placu Wolnosci
lokat oraz bilans spor~dzone na dzien 31
zestawienie zmian w aktywach netto za
objasniaj~ce i informacja dodatkowa.

sprawozdania jednostkowego Arka BZ WBK
BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym z
16 (,,Subfundusz"), na kt6re sklada siy zestawienie
grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz
rok obrotowy koncz~cy siy tego dnia oraz noty

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
Zarz~d

BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksi~g rachunkowych, sporz~dzenie i rzeteln~ prezentacjy tego
sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw~ z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. 0 rachunkowosci
(Oz. U. z 2013 r. poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), wydanymi najej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz innymi obowi~zuj~cymi przepisami prawa. Zarz~d Towarzystwa jest
odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrzn~, kt6r~ uznaje za niezbydn~, aby spor~dzane
sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych
dzialan lub blyd6w.
rachunkowosci, Zarz~d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej s~
do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagania
przewidziane w tej ustawie.

Zgodnie z

ustaw~ 0

zobowi~ni

Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opml1 0 tym
sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksi~g rachunkowych stanowi~cych podstawy
jego sporz~dzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy 0 rachunkowosci, krajowych standard6w rewizji finansowej
wydanych przez Krajow~ Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w
Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladaj~ na nas obowi~zek postypowania zgodnego z
zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac
racjonaln~ pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowi~ce podstawy
jego sporz~dzenia s~ wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur maj~cych na celu uzyskanie dowod6w badania
kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur
badania zaleZy od naszego os~du, w tym oceny ryzyka wyst~pienia istotnej nieprawidlowosci
sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub blyd6w. Przeprowadzaj~c oceny
tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrzn~ zwi~zan~ ze sporz~dzeniem oraz
rzeteln~ prezentacj~ sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do
okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyrazenia opinii na temat skutecznosci dzialania
dotyc~cych
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kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje rowniez oceny odpowiedniosci stosowanej
polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunkow dokonanych przez Zarz~d oraz oceny ogolnej
prezentacj i sprawozdania jednostkowego.
Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania
podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania.

stanowi~ wystarczaj~q

odpowiedni~

Op in ia

Naszym zdaniem, zal~czone sprawozdanie jednostkowe Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu
subfunduszu w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym przedstawia rzetelnie i
jasno sytuacjy maj~tkow~ i finansow~ Subfunduszu na dzien 31 grudnia 2012 r., wynik z
operacji za rok obrotowy koncz~cy siy tego dnia, zostalo sporz~dzone, we wszystkich istotnych
aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci obowi~zuj~cymi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej okreslonymi w ustawie 0 rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisach
wykonawczych, jest zgodne z wplywaj~cymi na tresc sprawozdania jednostkowego
Subfunduszu przepisami prawa i postanowieniami statutu Arka BZ WBK Funduszu
lnwestycyjnego Otwartego oraz zostalo sporz~dzone na podstawie prawidlowo prowadzonych,
we wszystkich istotnych aspektach, ksi~g rachunkowych.

W imieniu KPMG Audyt Spolka z ograniczon~ odpowiedzialnosci~ sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik
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BZ WBK Towarzvstwo FrnUluszv Inwestvcvinvch S.l.
pl. Wolnosci 16, 61-139 Poznan
lelefon: [+48] 6185513 22
laks: (+48J 61855 13 21

OSWIADCZENIE ZARZl\DU
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 f., poz. 330 z
p6iniejszymi zmianami) oraz rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarzqd BZ
WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK
Stabilnego Wzrostu subfundusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym za okres od
I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, kt6re obejmuje:
I.

Zestawienie lokat wedlug stanu na dzieri 31 grudnia 2012 roku wykazujqce skladniki lokat subfunduszu w
wysokosci 816 076 tys. zl.

2.

Bilans subfunduszu sporzqdzony na dzieri 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokosci
826 984 tys. zl.

3.

Rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy dodatni
wynik z operacji w kwocie 147585 tys. zl.

4.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqce
zmniejszenie wartosci aktyw6w netto subfunduszu w wysokosci 122391 tys. zl.

5.

Noty objasniajqce.

6.

Informacj~

dodatkowq.

W imieniu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Michal Zimpel

Marlena Janota

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu
t

Aleksandra Juszczyk

Oyrektor Ozialu
Wyceny i
(\/.yyt%, Sprawozdawczos.ci
F~
Funduszy InwestycYJnych

II

( .

(osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksi&g
rachunkowych)

Oata: 18 kwietnia 20 I3 roku

www.arka.pl
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Zestawienie lokat
1) Tabela gJ6wna
31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

Warto~c

SKLADNIKI LOKAT

Warto~c

Warto~c

wedtug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. zt)

wedtug ceny
nabycia
(wtys. zt)

Warto~c

Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

wedtug ceny
nabycia
(wtys. zt)

wedtug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. ztj

Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

213079

250644

29,51%

301 837

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

583

655

0,08%

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

-

-

-

Akcje
Warranty subskrypcyjne

Kwity depozytowe

274968

27,26%

3333

3563

0,42%

1077

2028

0,20%

18279

18566

2,19%

26179

26632

2,64%

514812

534 169

62,89%

587946

610498

60,53%

Instrumenty pochodne

-

3

0,00%

-

-

-

Udziaty w sp6!kach z ograniczonq
odpowiedzialnosci<l

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

7567

8476

0,99%

12414

12142

1,21%

-

-

-

-

-

-

Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe

Tytuty uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania
majqce siedzibf: za granicq

-

-

-

Weksle

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

Nieruchomosci

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

757653

816076

96,08%

929453

926268

91,84%

Wierzytelnosci

Suma
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2) Tabele

uzupelniaj~ce

Akcje

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

KraJ siedzlby

Liczba

emitenta

WartoSc
wedlug ceny
nabycia

(wtys. zl)

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzien
bllansowy
(wtys. z/)

Procentowy
udziaf
waktywach
og6lem

Notowane na aktywnym rynku regulowanym
AGORAS.A
(PLAGORAOO067)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

AKENERJI ELEKTRIK URETIM
AS. (TRAAKENR91 L9)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,341

ALARKO HOLDING AS.
(TRAALARK91 QO)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,115

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

AllOR BANK SA
(PLALIOROO045)

Aktywny rynek
regulowany

AMREST HOLDINGS SE
(N L000047 4351)

Aktywny rynek
regulowany

ARCELIKAS.
(TRAARCLK91 H5)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

BANK OF GEORGIA
HOLDINGS PLC
(GBOOB759CR16)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

BANK POLSKA KASA OPIEKI
SA (PLPEKAOOO016)

§t

117320

Gielda Papier6w
Wartosciowych w

Rzeczpospolita
Polska

1560

1218

0,14%

Turcja

0

0

0,00%

Turcja

-

0

0,00%

10983

Rzeczpospolita
Po!ska

626

688

0,08%

9975

Rzeczpospolita
Polska

447

960

0,11%

21945

Turcja

223

446

0,05%

39861

Wielka Brytania

767

2058

0,24%

58916

Rzeczpospolita
Polska

7905

9868

1,16%

Warszawie S.A.

eec SA (PLCCCOOOO016)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

33841

Rzeczpospolita
Polska

1942

2470

0,29%

GEl AS. (ClOO05112300)

Aktywny rynek
regulowany

Prague Stock
Exchange

36081

Czechy

4222

3999

0,47%

CIECH SA (PLCIECHOO018)

Aktywny rynek
regulowany

98229

Rzeczpospolita
Polska

1957

2181

0,26%

CINEMA CITY
INTERNATIONAL NY
(NLOOO0687309)

Aktywny rynek
regulowany

49007

Holandia

940

1274

0,15%

CYFROWY POLSAT SA
(PLCFRPTOO013)

Aktywny rynek
regulowany

Rzeczpospolita
Polska

4881

5177

0,61%

DO & CO AG (AT0000818802)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

21879

Austria

2527

3029

0,36%

DOGAN SIRKETLER GRUBU
HOLDING AS.
(TRADOHOL91 Q8)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,207

Turcja

0

0,00%

DOGAN YAYIN HOLDING A.S.
(TRADYHOL91 Q7)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,32

Turcja

-

0

0,00%

DOGUS OTOMOTIV SERVIS
VE TICARET AS.
(TREDOTOOOO13)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

195829

Turcja

1896

2916

0,34%

ECHO INVESTMENT SA
(PLECHPSOO019)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

101081

Rzeczpospolita
Polska

459

510

0,06%

EMLAKKONUT
GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLIGI AS.
(TREEGYOOO017)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

456 279

Turcja

2076

2471

0,29%

ENEA SA (PLENEAOOO013)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

50530

Rzeczpospolita
Polska

823

795

0,09%

ERSTE GROUP BANK AG
(AT0000652011 )

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

45469

Austria

2773

4466

0,53%

EUROCASH SA
(PLEURCH00011 )

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

74700

Rzeczpospolita
Polska

232

3284

0,38%

FORTUNA ENTERTAINMENT
GROUP NY (NLOOO9604859)

Aktywny rynek
regulowany

Prague Stock
Exchange

Holandia

3682

3001

0,35%

GETIN NOBLE BANK SA
(PLGETBKOOO12)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

1241336

Rzeczpospolita
Polska

1961

2222

0,26%

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

10701

Rzeczpospolita
Polska

430

416

0,05%

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0

0,00%

HAWE SA (PLVENTSOO019)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

204903

Rzeczpospolita
Polska

979

779

0,09%

IMMOFINANl AG
(ATOOOO809058)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

320939

Austria

3562

4167

0,49%

ING BANK SU\SKI SA
(PLBSKOOOO017)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

57561

Rzeczpospolita
Polska

4684

5238

0,62%

INTERNATIONAL PERSONAL
FINANCE PLC
(GBOOB1YKG049)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

43306

Wielka Bry1ania

373

810

0,10%

GIELDA PAPIEROW
WARTOSCIOWYCH W
WARSZAWIE SA
(PLGPWOOOO017)
HACI OMER SABANCI
HOLDING AS.
(TRASAHOL91 Q5)

Gieida Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gielda Papierow
WartoSciowych w
Warszawie SA

315469

216607

0,63

4
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Akcje

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Gie!da Papierow
'v'\faitosciowych w
Warszawie SA
Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawle S.A

JASTRZf;BSKA sPOtKA
Wf;GLOWASA
(PLJSWOOOOO15)

Aktywny rynek
regulowany

KERNEL HOLDING SA
(LU0327357389)

Aktywny rynek
regulowany

KGHM POLSKA MIEDZ SA
(PLKGHMOOOO17)

Aktywny rynek
regulowany

KOC HOLDING AS
(TRAKCHOL91 08)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exohange

KOELNER SA
(PLKLNROOOO17)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

KOZAANADOLU METAL
MADENCILIK ISLETMELERI
AS, (TREKOZAOOO14)

Aktywny rynek
regulowany

istanbul Stock
Exchange

KREDYT INKASO SA
(PLKRINKOOO14)

Aktywny rynek
regulowany

KRUK SA (PLKRKOOOO010)

Aktywny rynek
regulowany

LPP SA (PLLPPOOOOOll)

Aktywny rynek
regulowany

LUBELSKI Wf;GIEL
"BOGDANKA" SA
(PLLWBGDOOO16)
MOL MAGYAR OLAJ-ES
GAZIPARI NYRT
(HUOOO0088952)

Aktywny rynek
regulowany
Aktywny rynek
regulowany

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

og6/em

zti

2469

2506

0,30%

72628

Luksemburg

4539

4848

0,57%

15883

22292

2,62%

Turcja

784

847

0,10%

Rzeczpospolita
Polska

851

701

0,08%

1015

1228

0.14%

79709

125015

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gie!da Papierow
Wartosciowyoh w
Warszawie SA
Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
MICEX - Moscow
Interbank Currency
Exchange

udziat
waktywach

27119

52686.777

Budapest Stock
Exchange

Procentowy

Rzeczpospolita
Polska

117326

Gie!da Papier6w
Wartosciowyoh w
Warszawie SA
Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A
Gie!da Papier6w
Wartosciowyoh w
Warszawie SA
Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

Wartosc
wedlug
wycenyna
dzien
bilansowy
(w tys.

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(wtys. z/)

Rzeczpospolita
Polska

Turcja

60961

Rzeczpospolita
Polska

854

780

0,09%

52773

Rzeczpospolita
Polska

2189

2325

0,27%

835

Rzeczpospolita
Polska

1338

3799

0,45%

54852

Rzeczpospolita
Polska

5260

7460

0,88%

10327

W'I9ry

2549

2563

0,30%

34200

Rzeczpospolita
Polska

440

429

0,05%

3156538

Rzeczpospolita
Polska

2096

2052

0,24%

191529

Rzeczpospolita
Polska

479

820

0,10%

301211

Rosja

2866

2846

0,34%

MOSTOSTAL WARSZAWA
SA (PLMSTWSOOO19)

Aktywny rynek
regulowany

NARODOWY FUNDUSZ
INWESTYCY JNY MIDAS SA
(PLNF!0900014)

Aktywny rynek
regulowany

NETIA SA (PLNETIAOOO14)

Aktywny rynek
regulowany

OAO SBERBANK
(RUOO09029540)

Aktywny rynek
regulowany

OMV AG (ATOOO0743059)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

46863

Austria

5235

5241

0,62%

ORB IS SA (PLORBISOOO14)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

84612

Rzeczpospolita
Polska

1947

3215

0,38%

OTP BANK NYRT
(HUOOOO061726)

Aktywny rynek
regulowany

Budapest Stock
Exchange

28164

W'I9ry

679

1634

0,19%

PGE POLSKAGRUPA
ENERGETYCZNA SA
(PLPGEROOO010)

Aktywny rynek
regulowany

5482

5337

0,63%

PLAZA CENTERS NV
(NLOOO0886772)

Aktywny rynek
regulowany

11681

1740

0,21%

POLSKI KONCERN
NAFTOWY ORLEN SA
(PLPKNOOOOO18)
POLSKIE GORNICTWO
NAFTOWE I GAZOWNICTWO
SA (PLPGNIGOOO14)
POWSZECHNA KASA
OSZCZf;DNOSCIBANK
POLSKI SA (PLPKOOOOOO16)
POWSZECHNY ZAKLAD
UBEZPIECZEN SA
(PLPZUOOOOOll )

Aktywny rynek
regulowany
Aktywny rynek
regulowany
Aktywny rynek
regulowany
Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gie!da Papier6w
Wartosciowyoh w
Warszawie SA
Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gie!da Papier6w
Wartosciowyoh w
Warszawie SA
Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gie!da Papier6w
Wartosciowyoh w
Warszawie SA

293063

1233925

Rzeczpospolita
Polska
Holandia

174507

Rzeczpospolita
Polska

6043

8638

1,02%

1586614

Rzeczpospolita
Polska

6899

8286

0,97%

737647

Rzeczpospolita
Polska

23703

27219

3,20%

64287

Rzeczpospolita
Polska

20750

28093

3,31%

327839

Rzeczpospolita
Polska

1933

2751

0,32%

RAFAKOSA
(PLRAFAKOOO18)

Aktywny rynek
regulowany

RAIFFEISEN BANK
INTERNATIONAL AG
(ATOOO0808306)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

6479

Austria

683

833

0,10%

RHI AG (ATOOO0676903)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

25968

Austria

2084

2643

0,31%

SEKERBANK TAS,
(TRASKBNK91 N8)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exohange

1,2

Turcja

0

0

0,00%

SINPAS GAYRIMENKUL
YATIRIM ORTAKLIGI AS,
(TRESNGYOOO19)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

345829

Turcja

757

846

0,10%

TAURON POLSKA ENERGIA
SA (PL TAURNOOOll)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

6301

5917

0,70%

TEKFEN HOLDING AS,
(TRETKHOOOO12)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exohange

100408

Turcja

962

1262

0,15%

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

234 588

Rzeczpospolita
Polska

3542

2869

0,34%

TELEKOMUNIKACJA POLSKA
SA (PL TLKPLOOO17)

1245641

5

Rzeczpospolita
Polska
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Akcje

TOFAS TURK OTOMOBIL
FABRIKASI AS
ITRATOAS091 H3)
TUPRAS TURK lYE PETROL
RAFINERILERI AS
(TRATUPRS91 E8)

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

WartoSc
wedlug ceny
nabycia
(w tys. zI)

WartoSc
wedlug
wyceny na
dzien
bilansowy
(w tys.

ProcentowY
udzial
waktywach
og6tem

zti

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

103164

Turcja

1100

1871

0,22%

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

18960

TurCja

1677

1695

0,20%

TURCAS PETROL AS.
(TRATRCAS92E6)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

1,458

Turcja

TURK EKONOMI BANKASI
AS. (TRATEBNK91N9)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,724

Turcja

TURK HAVA YOLLARI AS.
(TRATHYA091M5)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,982

Turcja

-

TURKIYE GARANTI BANKASI
AS. (TRAGARAN91N1)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

358803

Turcja

4155

5767

0,68%

TURKIYE HALK BANKASI AS.
(TRETHALOOO19)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

146 858

Turcja

3161

4461

0,53%

TURKIYE IS BANKASI AS. - C
(TRAISCTR91 N2)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

237834

Turcja

2057

2551

0,30%

TURKIYE SINAI KALKINMA
BANKASIAS.
(TRATSKBW91 NO)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,5

Turcja

-

VERBUNDAG
(ATOOO0746409)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

7319

Austria

596

561

0,07%

VIENNA INSURANCE GROUP
AG (ATOOOO908504)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

5113

Austria

703

644

0,10%

VOESTALPINE AG
(ATOOO0937503)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

14704

Austria

1622

1663

0,20%

WIENERBERGER AG
(ATOOOO831706)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

30120

Austria

697

853

0,10%

YAPI VE KREDI BANKASI AS.
(TRAYKBNK91 N6)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

157O

1645

0,19%

743

1463

0,17%

780

647

0,10%

213079

250644

29,51%

ZAKLADY AZOTOWE W
TARNOWIE-MO$CICACH SA
(PLZATRMOOO12)
ZESP9t ELEKTROWNI
PI\TN6w-ADAM6w-KONIN
SA (PLZEPAKOOO12)

Aktywny rynek
regulowany
Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

Suma

Prawa do akcji

182250,596

Turcja

27135

Rzeczpospolita
Polska

29789

Rzeczpospolita
Polska

I

15 868 946,85

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

I

Kraj siedziby
emitenta

WartoSC
wedlug
ceny
nabycia
(wtys. zI)

°
°
°

°

Wartosc

wedIug
wyceny na
dzien
bilansowy
(w tys. zI)

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

Procentowy
udzial
w
aktywach
og6tem

Notowane na aktywnym rynku regulowanym
AllOR BANK SA PDA
SERIA C (PLALIOROO052)

Aktywny rynak
regulowany

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie S.A

10228

Suma

Kwlty depozytowe

Rzeczpospolita
Polska

10228

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Uczba

Kraj sledz/by
emitenta

583

655

0,08%

583

655

0,08%

Wartosc
wedlug
ceny
nabycia
(wtys. zI)

WartoSc
wedlug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. zI)

Procentowy
udz/al
w
aktywach
og6tem

Notowane na aktywnym rynku regulowanym
GLOBALTRANSINVESTMENT
PLC GDR (US37949E2046)

Aktywny rynek
regulowany

London International

16737

Cypr

OAO ROSNEFT OIL GDR
(US67812M2070)

Aktywny rynek
regulowany

London Intemational

97983

Rosja

114720

Suma

6

991

857

0,10%

2342

2706

0,32%

3333

3583

0,42%
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Listy zastawne

Rodzaj
rynku

Nazwa
rynku

Kraj siedziby
emltenta

Emltent

Warunki
oprocen-

Termln
wykupu

towania

Rodzaj
liatu

Podstawa
emlsji

WartoSc
nominalna
jednego
liatu
zastawnego
(wzl)

Wartosc
WartoSt
wedlug
wedlug
Procen~OWj
wycenyna
ceny
udzialw
Llczba
dzier't
nabycia
aktywach
bilansowy
wtys. zI)
ogO/em
(wtys. zl)

Nienotowane na rynku aktywnym

BRE BANK
HIPOTECZNY SA
SERIAHPA13
(PLRHNHP00219)

BREBANK
HIPOTECZNY SA
SERIAPUA6
(PLRHNHP00284)

Nienotowany
na rynku
aktywnym

BRE
nie
Bank
dotyczy Hipotecz
ny S.A

Rzeczpospolita
Polska

2016-D4-20

Nienotowany
na rynku
aktywnym

BRE
Bank
me
dotyczy Hipotecz
nySA

Rzeczpospollta
Polska

2015{)7·28

Zmienny
kupon
(5,92%)

hipoteczny
list
zastawny

Zmienny
kupon
(6,45%)

publiczny
list
zastawny

Ustawa z dnia
29 sierpnia
1997r.o
listach
zastawnych i
bankach
hipotecznych
Ustawa z dnla
29 sierpnia
1997r.o
listach
zastawnych i
bankach
hipotecznych

1000,00

13679

13679

13839

1,63%

1000,00

4600

4600

4727

0,56%

18279

18279

18566

2,19%

Suma

D/utne papiery
wartoSciowe

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emilenl

Kraj siedziby
emitenta

Termin
wykupu

Warunki
oprocen-

towania

WartoSc
Procentowy
wedlug
wyceny
udzialw
nadzien
aktywach
bilansowy
og61em
(wtys. zi)

WartoSc
nominalna
jednej
obligacji
(wzl)

Liczba

Wartosc
wedlug
ceny
nabycia
(w tys. zI)

1000,00

20000

20000

0(*)

0,00%

o tarminie wykupu do 1 roku
Obllgacje
Nienotowane na aktywnym rynku
LBI HF LANISL FLOAT
300910
(XS0230606989)

Nienotowane
na rynku
aktywnym

niedotyczy

LBIHF

Islandia

2010-D9-30

Zmienny
kupon (0%)

ECHO INVESTMENT
SA TRANSZA 3/2006

Nienotowane
na rynku
aktywnym

nie dotyczy

ECHO
INVESTMENT
SA

Rzeczpospolita
Polska

2013-D~25

Zmienny
kupon
(6,4%)

100000,00

100

10000

10060

1,18%

CAN PACK SA SERIA
CANPACK24052013

Nienotowane
na rynku
aktywnym

nie dotyczy

CAN-PACK SA

Rzeczpospolita
Polska

2013{)9--27

Zmienny
kupon
(5,46%)

10000,00

1330

13300

13308

1,57%

BANK OCHRONY
SRODOWISKA SA
SERIAB BOB1213
(PLBOSOOOO050)

Nienotowane
na rynku
aktywnym

nie dotyczy

Bank Ochrony
Srodowiska SA

Rzeczpospolita
Polska

2013-12-02

Zmienny
kupon
(5,9%)

1000,00

3900

3900

3919

0,46%

nie dotyczy

Ciech SA

Rzeczpospolita
Polska

2017-12-05

Zmienny
kupon
(9,33%)

10000,00

400

400O

4026

0,47%

o terminie wykupu powytej 1 roku
Obllgacje
Nienotowane na aktywnym rynku
CIECH SA SERIA 02
(PLCIECHOO083)

Nienotowane
na rynku
aktywnym

Nolowane na aktywnym rynku nieregulowanym
IPF INVESTMENTS
POLSKA SP. Z 0.0.
SERIA IPFPL300615 IPF0615
(PLlPFIPOO025)
POLSKI KONCERN
NAFTOWY ORLEN
SA SERIA ORLEN002
270219 - PKN0219
(PLPKNOOOO083)
POWSZECHNA KASA
OSZCZE;DNOSCI
BANK POLSKI SA
SERIA OP0922 PK00922
(PLPK00000081 )
BOS FINANCE AB
BOSPW 605/11116
(XS0626282783)
HUNGARIAN
DEVELOPMENT BANK
MAGYAR 57/8
05/31/16
(XS0632248802)

Aktywny ryne k
nieregulowany

BondSpot Alternatywny
System Obrotu

IPF
INVESTMENTS
POLSKASP. Z
0.0

Rzeczpospolita
Polska

2015-06-30

Zmienny
kupon
(12,44%)

100000,00

29

2900

3122

0,37%

Aktywny ryne k
nieregulowan y

BondSpot Alternatywny
System Obrotu

Polski Koncern
Rzeczpospolita
Naftowy Orlen SA Polska

2019-02-27

Zmienny
kupon
(6,72%)

100000,00

46

4600

4757

0,56%

Aktywny rynek
nieregulowany

BondSpot Alternatywny
System Obrotu

Powszechna
Kasa
Oszcz'1dnosci
Bank Polski SA

2022-09-14

Zmienny
kupon (<3,6%)

100000,00

123

12300

12663

1,49%

Aktywny rynek
nieregulowany

Frankfurter
Werlpapierborse

BOS FINANCE AB Szwecja

2016-D5-11

Staly kupon
(6%)

4088,20

4650

18414

20648

2,43%

Aktywny rynek
nleregulowany

Frankfurter
Wertpapierborse

HUNGARIAN
DEVELOPMENT
BANK

W'?9ry

2016~05-31

Sta/y kupon
(5,875%)

4088,20

7900

30999

33374

3,93%

Skarb Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2016-10-25

Staly kupon
(4,75%)

1000,00

19300

19065

20563

2,42%

Skarb Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2017-01-25

Zmienny
kupon
(5,15%)

1000,00

11550

11660

11884

1,40%

PS1016
(PLOOO0106795)

Aktywny rynek
nieregulowany

WZ0117
(PLOOO0106936)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland

Rzeczpospolita
Polska

7
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Dlu:l:ne papiery
wartoSciowe

~~,{-~.

PS0417
(PLOOO0107058)

_
Aktywny rynek
meregulowany

DS1017
(PLOOO0104543)

Aktywny rynek
nieregulowany

PS0418
(PLOOO0107314)

Aktywny rynek
nieregulowany

DS1019
(PLOOO0105441)

Aktywny rynek
nieregulowany

DS1020
(PLOOO0106126)

Aktywny rynek
nieregulowany

WZ0121
(PLOOOO106068)

Aktywny rynek
nieregulowany

DS1021
(PLOOO0106670)

Aktywny rynek
nieregulowany

WS0922
(PLOOO0102646)

Aktywny rynek
nieregulowany

POLAND 3 03/17/23
(US731011 AT95)

Aktywny rynek
njeregulowany
Aktywny rynek
nieregulowany

DS1023
(PLOOO0107264)
Suma

Treasury
BondS ot
POlan!
Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland

Warunki
oprocentowanla

WarteSc
nominalna
jednej
obligacji
(wz/)

Liczbe

Wartosc
wedlug
ceny
nabycia
(wtys. z/)

Emitent

Kraj siedziby
emitenta

Tennin
wykupu

Skarb Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2017-04-25

Staly kupon
(4,75%)

1000,00

16800

17210

18410

2,17%

Skarb Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2017-10-25

Staly kupon
(5,25%)

1000,00

5000

4945

5502

0.65%

Skarb Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2018{)4-25

Staly kupon
(3,75%)

1000,00

57300

58053

60347

7,11%

Skarb Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2019-10-25

Staly kupon
(5,5%)

1000.00

41800

40866

47731

5,62%

Skarb Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2020-10-25

Staly kupon
(5,25%)

1 000,00

26900

26200

30503

3,59%

1000,00

71150

69937

72 434

8,53%

Skarb Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2021-01-25

Zmienny
kupon
(5,15%)

Skarb Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2021-10-25

Staty kupon
(5,75%)

1000,00

88000

90328

103237

12,15%

Skarb Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2022-09-23

Staly kupon
(5,75%)

1000,00

4700

4994

5591

0,66%

Frankfurter
Wertpapierb6rse

Skarb Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2023-03-17

Staly kupon
(3%)

3099,60

9950

31442

30921

3,64%

Treasury
BondSpot
Poland

Skarb Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2023-10-25

Staly kupon
(4%)

1000,00

20500

19699

21169

2,49%

411428

514812

534169

62,89%

.

) Na dZlen bllansowy emllen! me dokonal wykupu obligaCJI. Wlerzytelnosc zoslala zgloszona do

Instrumenty
pochodne

Warlosc
wedlug
Procentowy
wyceny
udzial w
na dzien
aktywach
bilansowy
og6lem
(wtys. z/)

Rodzaj rynku

Emitent
(wystawca)

Nazwa rynku

posl~powama

Kraj siedziby
emitenta
(wystawcy)

Instrument
bazowy

upadlosclowego .

WartoSC
wedlug
Liczba
ceny
nabycia
(wtys. z/)

WarteSc
wedlug
wyceny na
dzlen
bilansowy
(wtys. z/)

Procentowy
udzial
waktywach
og6/em

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
Nienotowane na aktywnym rynku

FORWARD, waluta
EUR, 2013{)1-30

Nienotowane na
rynku aktywnym

nie dotyczy

Bank Polska Kasa
Opieki SA

Rzeczpospolita
Polska

waluta EUR,
12045000,00 EUR

1

-

(146)

(0,02%)

FORWARD, waluta
EUR, 2013-02-27

Nienotowane na
rynku aktywnym

nie dotyczy

Bank Polska Kasa
Opieki SA

Rzeczpospolita
Polska

waluta EUR,
900000,00 EUR

1

-

3

0,00%

FORWARD, waluta
USD, 2013-01-30

Nienotowane na
rynku aktywnym

nie dotyczy

Bank Polska Kasa
Opieki SA

Rzeczpospolita
Polska

waluta USD,
9800000,00 USD

1

-

(310)

(0,04)%

3

-

(453)

(0,06%)

Suma

Tytuty uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspalnego
inwestowania majllce
siedzi~ za granicll

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedzlby
emitenta

WartoSC
wedlug
ceny
nabycia
(wtys. zI)

Wartosc
wedlug
wycenyna
dzien
bllansowy
(wtys. z/i

30092

7567

8476

0,99%

30092

7567

8476

0,99%

Liczbe

Procentowy
udzlalw
aktywach
og6lem

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym

ISHARES DAX (DE)
INVESTMENT FUND ETF
(DE0005933931 )

Aktywny rynek
nieregulowany

Frankfurt
Exchange
Xetra

iSharas DAX
(DE) Investment
Fund

Suma

8

Niamey
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3) Tabele dodatkowe
WartoSc wedlug wyceny na
dzien bilansowy
(wtys. zl)

Grupy kapita/owe, 0 kt6rych mowa w art. 98 ustawy

Procentowy udzial
w aktywach og61em

Grupa kapitalowa DOGAN HOLDING A.S.

0

0,00%

Akcje DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS. (TRADOHOL91 Q8)

0

0,00%

Akcje DOGAN YAYIN HOLDING AS. (TRADYHOL91Q7)

0

0,00%

3931

0,47%

810

0,10%

ObJigacje IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z 0.0. (pLlPFIPOO025)

3121

0,37%

Grupa kapitalowa KOC HOLDING A.S.

2988

0,35%

Akcje ARCELIK AS. (TRAARCLK91H5)

446

0,05%

Akcje KOC HOLDING AS. (TRAKCHOL91Q8)

847

0,10%

Akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS. (TRATUPRS91E8)

1695

0,20%

Grupa kapitalowa TURKIYE IS BANKASI A.S.

2551

0,30%

Akcje TURKIYE IS BANKASI AS. (TRAISCTR91N2)

2551

0,30%

0

0,00%

Grupa kapitalowa DOGUS HOLDING A.s.

8683

1,02%

Akcje TURKIYE GARANTI BANKASI AS. (TRAGARAN91N1)

5767

0,68%

Akcje DaGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET AS. (TREDOTOOO013)

2916

0,34%

24567

2,89%

3919

0,46%

20648

2,43%

Grupa kapitalowa INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC
Akcje INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC (GBOOB1YKG049)

Akcje TURKIYE SINAI KALKINMA BANK AS. (TRATSKBW91 NO)

Grupa kapita/owa BANK OCHRONY SRODOWISKA s.A.
ObJigacje BANK OCHRONY $RODOWISKA SA SERIA B - BOB1213 (pLBOSOOOO050)
Obligacje BOS FINANCE AB BOSPW 6 05111/16 (XS0626282783)

Wartosc wedlug wyceny na
dzien bilansowy
(wtys. zl)

Sk/adnikllokat nabyte od podmlot6w, 0 kt6rych mowa w art. 107 Ustawy·)

Procentowy udzial
waktywach og6/em

obligacja DS1019 (PLOOOO105441)

3197

0,38%

obligacja DS1021 (PLOOOO106670)

4458

0,52%

obJigacja PS1017 (PLOOO0107058)

4493

0,53%

obligacja WZ0121 (pLOOO0106068)

25571

3,13%

• Tabela prezentuje skladniki 10k at Subfunduszu, kt6re byly przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Subfunduszu lub z podmiotem dominujqcym
w stosunku do Towarzystwa. Prezentacji podlega tylko ta cz~sc skladnika lokat, dla kt6rej drugq stronq transakcji byl Depozytariusz Subfunduszu
lub podmiot dominujqCY w stosunku do Towarzystwa. Na dzien 31.12.2012 roku w portfelu Subfunduszu nie istnialy skladniki lokat, kt6re bylyby
przedmiotem transakcji Subfunduszu z akcjonariuszem Towarzystwa, jak r6wniez z podmiotami zaleznymi w stosunku do Towarzystwa lub
Depozytariusza Subfunduszu.
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Bilans
(w tysictcach ztotych, z wyjcttkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))
31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

849350

1 008573

7600

2879

20770

79426

4904

-

766194

758 161

502856

469023

49882

168107

31 313

141475

II. Zobowiltzanla

22366

59198

III. Aktywa netto

826984

949375

15905

285881

13157850

13041347

(13141945)

(12755466)

V. Dochody zatrzymane

760631

679929

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

163381

151 735

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

597250

528194

50448

(16435)

826984

949375

I.Aktywa
1. Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
2. Naleznosci
3. Transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu
4. Skladniki iokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dluzne papiery wartosciowe
5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dluzne papiery wartosciowe

IV. Kapitat Subfunduszu
1. Kapital wplacony
2. Kapital wyplacony

VI. Wzrost (spadek) wartol\ci lokat w odniesienlu do ceny nabycla
VII. Kapitat Subfunduszu I zakumulowany wynik z operacjl
Kategorie jednostek uczestnlctwa

Liczba

Liczba

A

14023959,948

17844117,459

S

10551364,774

14 393 860,284

3 121 138,943

T

Wartol\~

aktyw6w
netto na jednostkQ
uczestnictwa

Kategorie jednostek uczestnictwa

5362 135,529
Wartol\~

aktyw6w
netto na jednostkQ
uczestnictwa

A

29,01

24,55

S

30,42

25,61

T

31,79

26,63

Bilans nalezy analizowac Iqcznie z notami objasniajqcymi i infonmacjq dodatkowq, ktore stanowiq integralnq cz~s6 sprawozdania finansowego.
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Rachunek wyniku

Z

operacji

(w tysictcach ztotych, z wyjcttkiem W'/niku z operacji na jednostk~ uczestnictwa (w zt»
1.01.2012 r.31.12.2012 r.

1.01.2011 r.31.12.2011 r.

I. Przychody z lokat

39935

47262

1. Dywidendy i inne udzialy w zyskach

12553

10104

2. Przychody odsetkowe

27362

35429

-

1729

20

0

II. Koszty Subfunduszu

28289

32873

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

22555

31634

252

328

1

-

498

440

4684

-

299

471

3. Dodatnie saldo r6znic kursowych
4. Pozostale

2. Oplaty dla Depozytariusza
3. Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
4. Koszty odsetkowe
5. Ujemne saldo r6znic kursowych
6. Pozostale

-

-

IV. Koszty Subfunduszu netto (II-III)

28289

32873

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

11646

14389

VI. Zreallzowany i niezrealizowany zysk (strata)

135939

(146037)

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

69056

21020

843

(4521)

66883

(167057)

(13092)

17057

III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

- z tytulu r6Znic kursowych

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
- z tytulu r6znic kursowych
VII. Wynik z operacji

147585
Wynlk z operacji
przypadaj/tcy na
kategori~ Jed nostek
uczestnictwa

Kategoria jednostek uczestnlctwa

(131648)
Wynik z operacji
przypadaj/tcy na
kategori~ jednostek
uczestnlctwa

A

4,46

(2,95)

S

4,81

(2,93)

T

5,16

(2,90)

Rachunek wyniku z operacji nalezy analizowac Iqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz~sc
sprawozdania finansowego.
Wynik z operacji przypadajqcy na jednostk~ uczestnictwa obliczono w

nast~pujqcy

spos6b:

Dla kazdego dnja wyceny z podanego okresu obliczone zostaly zmiany w aktywach netto na poszczeg61ne typy jednostek uczestnictwa oraz
analogiczne zmiany w wartosciach kapitalu. R6znica tych dw6ch wartosci na kazdy dzien wyceny stanowi dzienny wynik z operacji dla danego typu
jednostkL Obliczony w ten spos6b wynik z operacji na dany typ jednostki podzielony zostal przez liczb~ jednostek uczestnictwa przypadajqGq na
dany dzien wyceny. Suma obliczonych w ten spos6b iloraz6w stanowi wynik z operacji przypadajqcy na kategori~ jednostek uczestnictwa.
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Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysictcach ztotych, z wyjcttkiem liczby (w szt) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))

I

1.01.2012 r.31.12.2012 r.

1.01.2011 r. 31.12.2011 r.

I. Zmlana wartotci aktyw6w netto

1. Wartosc aktyw6w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

949375

1 479942

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

147585

(131648)

a) przychody z lokat netto

11646

14389

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

69056

21020

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochod6w (przychod6w) Subfunduszu (razem), w tym:
a) z przychod6w z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychod6w ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego

(powi~kszenie

kapitalu z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa)

b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z ty1ulu odkupionych jednostek
uczestnictwa)
6. tqczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

66883

(167057)

147585

(131648)

-

-

(269976)

(398919)

116503

281 587

386479

680506

(122391)

(530567)

7. Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego

826984

949375

8. Srednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

872 766

1240909

A

11 184284,343

15288443,854

S

874743,907

2080022,554

T

353261,977

697016,594

A

15004441,854

21 715639,448

S

4717239,417

8102200,174

T

2 594 258,563

3120548,346

A

(3820157,511)

(6427 195,594)

S

(3842495,510)

(6022177,620)

T

(2 240 996,586)

(2423 531,752)

A

360154211,056

348969926,713

S

188990441,996

188 115698,089

T

81 540445,334

81187183,357

A

346 130251,108

331 125809,254

S

178439077,222

173721 837,805

T

78419 306,391

75825047,828

A

14023959,948

17844117,459

S

10551 364,774

14 393 860,284

T

3121 138,943

5362135,529

II. Zmiana IIczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zby1ych jednostek uczestnlctwa

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

c) saldo zmian

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajqco od pOCZqtku dzialalnosci Subfunduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

c) saldo zmian

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

A

14023959,948

17844117,459

S

10551 364,774

14393860,284

T

3121 138,943

5362 135,529
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1.01.2012 r. 31.12.2012 r.

1.01.2011 r.31.12.2011 r.

III. Zmiana wartoscl aktyw6w netto na jednostk~ uczestnlctwa
1. Wartost aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego

A

24.55

27,50

S

25,61

28,54

T

26,63

29,53

2. Wartost aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa na koniec biezqcego okresu
sprawozdawczego

A

29,01

24,55

S

30,42

25,61

T

31,79

26,63

3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym

A

18,17%

(10,73%)

S

18,78%

(10,27%)

T

19,38%

(9,82%)

4. Minimalna wartost aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

A
data wyceny

24,47

24,41

2012-01-09

2011-12-19

25,53

25,46

2012-01-09

2011-12-19

S
data wyceny
T
data wyceny

26,55

26,47

2012-01-09

2011-12-19

5. Maksymalna wartost aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

A
data wyceny

29,02

27,58

2012-12-27

2011-04-07

S
data wyceny

30,43

28,67

2012-12-27

2011-04-07

31,80

29,71

T
201

data wyceny

2011-04-07

6. Wartost aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa wed!ug ostatniej wyceny w okresie
sprawozdawczym

A

29,00

24,54

S

30,41

25,60

T

31,78

26,63

2012-12-28

2011-12-30

3,24%

2,65%

data wyceny
IV. Procentowy udzla~ koszt6w Subfunduszu w sredniej wartosci aktyw6w netto
1. Procentowy udzia! wynagrodzenia dla Towarzystwa

2,58%

2,55%

2. Procentowy udzialoplat dla Depozytariusza

0,03%

0,03%

Wszystkie wartosci procentowe zawarte w zestawieniu zostaly pollczone w skali ca!ego roku.
Zestawienie zmian w aktywach netlo nalezy analizowat !qcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz~st
sprawozdania finansowego.
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Noty objasniajctce
Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis przyjt:tych zasad rachunkowosci

a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zostalo sporzqdzone zgodnie z ustawq
z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330 z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami
rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859).
Sprawozdanie zostalo sporzqdzone w jt;!zyku polskim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty, z wyjqtkiem wartosci
aktyw6w netto na jednostkt;! uczestnictwa, podane zostaly w tysiqcach zlotych. Wartost aktyw6w netto na jednostkt;!
uczestnictwa podana zostala w zlotych (z dokladnosciq do 0,01 zl). Liczba jednostek uczestnictwa zostala pod ana z
dokladnosciq do 0,001 sztuki.
b)

Zmiany zasad ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym

Od 1 stycznia 2012 roku ulegla zmianie
Fund) w cZt;!sci "Zestawienie lokat" oraz
Inwestycyjne". Obecnie takie instrumenty
wsp61nego inwestowania majqce siedzibt;!

prezentacja instrument6w emitowanych przez fundusze ETF (Exchange Traded
"Noty Subfunduszu". Wczesniej byly one prezentowane jako skladnik "Certyfikaty
ujmowane Sq w ramach pozycji "Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
za granicq".

Wplyw tych zmian na sprawozdanie finansowe zostal przedstawiony w punkcie C Informacji dodatkowej.
Oane za okres por6wnawczy zostaly zaprezentowane zgodnie z obecnymi zasadami prezentacji.
c)

Zasady ujmowania w ksit;!gach rachunkowych operacji dotyczqcych Subfunduszu
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje sit;! w ksit;!gach rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w
ksit;!gowych w okresie, kt6rego dotyczq.
Nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje sit;! w ksit;!gach rachunkowych Subfunduszu w dacie
zawarcia umowy. Skladniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w Oniu Wyceny po godzinie 23:00 czasu
polskiego oraz skladniki, dla kt6rych do tego momentu nie otrzymano potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglt;!dnia sit;!
w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiqzan.
Jezeli nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz w wyniku braku otrzymania przez Subfundusz
potwierdzenia zawarcia umowy we wskazanym powyzej terminie zostalo ujt;!te w ksit;!gach rachunkowych Subfunduszu
w dniu nastt;!pnym po dniu zawarcia umowy wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku instrumentu
finansowego wycenianego w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, do wyceny przyjmuje sit;! wszystkie parametry wynikajqce z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a
przede wszystkim datt;! zawarcia oraz rozliczenia (daty przepiyw6w pienit;!znych) transakcji.
Nabyte skladniki lokat ujmuje sit;! w ksit;!gach rachunkowych Subfunduszu wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowizje
maklerskie. Skladniki lokat nabyte nieodpiatnie ujmuje sit;! w ksit;!gach rachunkowych Subfunduszu wedlug wartosci
ksit;!gowej r6wnej zero.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostajq transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego, w
ksit;!gach rachunkowych Subfunduszu w pierwszej kolejnosci ujmuje sit;! transakcjt;! nabycia.
Naleznq dywidendt;! z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje sit;! w ksit;!gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na
potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzglt;!dniajqcy wartosci tego prawa
do dywidendy. W przypadku kwit6w depozytowych i innych instrument6w finansowych 0 charakterze podobnym do akcji
naleznq dywidendt;! ujmuje sit;! w ksit;!gach rachunkowych w dniu otrzymania wiarygodnej informacji 0 wartosci
wypiacanej dywidendy.
Podatek od naleznej dywidendy z tytulu posiadanych papier6w wartosciowych wchodzqcych w sklad portfela
inwestycyjnego Subfunduszu ujmowany jest jako koszt w dniu ujt;!cia dywidendy w ksit;!gach rachunkowych, w
wysokosci podatku pobranego u zr6dla.
Przyslugujqce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje sit;! w ksit;!gach rachunkowych w dniu, w
kt6rym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzglt;!dniajqcy wartosci tego prawa
poboru. Przyslugujqce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje sit;! w ksit;!gach rachunkowych w
dniu nastt;!pnym po dniu ustalenia tych praw.
Prawa poboru, po zakonczeniu notowan na rynku zorganizowanym, pozostajq w portfelu Subfunduszu do dnia ich
wygasnit;!cia, a ich wartost jest r6wna wartosci z ostatniego dnia notowania. Zapis na akcje z wykorzystaniem praw
poboru wykazywany jest w pozycji naleznosci w Iqcznej wartosci przelewu na subskrypcjt;! oraz wartosci praw poboru z
ostatniego dnia notowania.
Niewykonane prawo poboru uznaje sit;! za zbyte, wedlug wartosci r6wnej zero, w dniu nastt;!pnym po dniu wygasnit;!cia
tego prawa.
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Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych
denominowanych w walucie obcej nie stanowiq lokat Subfunduszu, a ich ujt;!cie w ksit;!gach nastt;!puje w dacie
rozliczenia transakcji nabycia waluty. W przypadku sprzedazy waluty ujt;!cie w ksit;!gach nastt;!puje w dacie rozliczenia
sprzedazy.
Zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwiqzku z
rozliczeniami walutowymi kupna lub sprzedazy papier6w wartosciowych ujmuje sit;! w ksit;!gach rachunkowych w dniu
zawarcia transakcji (kontrakt forward walutowy). Gdy wartost godziwa kontraktu jest:
• dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu,
• ujemna, kontrakt ujmowany jest w pasywach bilansu.
przy czt;!sciowym zamknit;!ciu kontraktu forward zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartej
transakcji bt;!dq kompensowane w przypadku, gdy:.
• Subfundusz posiada wazny prawnie tytul do kompensaty tych zobowiqzan i naleznosci;
• Subfundusz zamierza rozliczyt transakcjt;! w kwocie netlo poddanych kompensacie zobowiqzan i naleznosci lub
jednoczesnie takie naleznosci wylqczyt z ksiqg rachunkowych, a zobowiqzanie finansowo rozliczyt.
Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dluzej niz w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje sit;! jak kontrakty
walutowe. Za dzien roboczy uznaje sit;! dzieri roboczy w kazdym panstwie, kt6rego waluta jest przedmiotem transakcji.
Transakcje te ujmuje sit;! w ksit;!gach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci kSit;!gowej r6wnej
zero, natomiast wynik odnosi sit;! w r6znice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia sit;! je wedlug sredniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje sit;! w walucie, w kt6rej Sq wyrazone, a takze w walucie polskiej po
przeliczeniu wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzien ujt;!cia tych
operacji w ksit;!gach rachunkowych Subfunduszu.
Prowizja maklerska zaplacona przy zbyciu skladnika lokat obniza wynik ze sprzedaty danej lokaty.
Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wplywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
Zysk lub stratt;! ze zbycia lokat oraz walut wylicza sit;! metodq "najdrozsze sprzedaje sit;! jako pierwsze", polegajqcq na
przypisaniu zbytym skladnikom najwyzszej ceny nabycia danego skladnika lokat, a w przypadku skladnik6w
wycenianych w wysokosci skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
najwyzszej biezqcej wartosci ksit;!gowej. Rozchodowaniu podlegajq wylqcznie papiery pochodzqce z transakcji kupna,
kt6rych dzien rozliczenia kupna przypada najp6zniej na dzieri rozliczenia transakcji sprzedazy. Metody tej nie stosuje
sit;! do skladnik6w lokat bt;!dqcych przedmiotem transakcji przy zobowiqzaniu sit;! drugiej strony do odkupu.
Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuje udzial zrealizowanych r6tnic kursowych w transakcjach zbycia
skladnik6w loka!.
przyrost wartosci dluznych papier6w wartosciowych w okresie mit;!dzy ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu
obliczany przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej powit;!ksza niezrealizowany zysk/stratt;! z wyceny loka!.
Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci dywidendy i inne udzialy w zyskach, dodatnie saldo r6tnic kursowych
powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pienit;!znych, naletnosci oraz zobowiqzan w walutach obcych, a takte
przychody odsetkowe, w sklad kt6rych wchodzq odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
albo - w przypadku dlutnych papier6w wartosciowych wycenianych w wartosci godziwej - naliczone zgodnie z
zasadami ustalonymi dla tych papier6w przez emitenta oraz odpisy dyskonta.
Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza sit;! przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody
odsetkowe od dlutnych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza sit;! zgodnie z zasadami
ustalonymi dla tych papier6w wartosciowych przez emitenta.
Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pienit;!tnych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych
powit;!kszajq wartost aktyw6w Subfunduszu w Dniu Wyceny.
Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego albo kapitalu wyplaconego jest dzien zbycia lub odkupienia
jednostek uczestnictwa. Na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netlo na jednostkt;! uczestnictwa w okreslonym Dniu
Wyceny nie uwzglt;!dnia sit;! zmian w kapitale wplaconym oraz zmian kapitalu wyplaconego zwiqzanych z wpfatami lub
wypfatami ujmowanymi w rejestrze uczestnik6w w tym Dniu Wyceny.
Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg61nosci koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo r6tnic
kursowych powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pienit;!tnych, naletnosci oraz zobowiqzan w walutach obcych, a
takte koszty odsetkowe, do kt6rych zaliczamy odsetki od zaciqgnit;!tych kredyt6w i pOZyczek oraz amortyzacjt;! premii.
Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i potyczek zaciqgnit;!tych przez Subfundusz rozlicza sit;! w czasie, przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
KOszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa. Szczeg6lowe informacje zostaly zawarte w nocie 11.
Nastt;!pujqce koszty zwiqzane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane Sq z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i
oplaty maklerskie i bankowe, w tym zwiqzane z transakcjami kupna i sprzedaty papier6w wartosciowych i praw
majqtkowych, prowizje i oplaty zwiqzane z przechowywaniem aktyw6w Subfunduszu, odsetki od kredyt6w i p0Zyczek
zaciqgnit;!tych przez Subfundusz, prowizje i oplaty zwiqzane z przekazami pocztowymi, podatki i inne obciqzenia
nalozone przez wlasciwe organy administracji publicznej, w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne. Wytej
wymienione koszty stanowiq koszty nielimitowane Subfunduszu i Sq pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie
kt6rych Subfundusz jest zobowiqzany do ich ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez
wlasciwe organy administracji publicznej. Pozostale koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo
ze srodk6w wlasnych.
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d)

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowiqzari i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia sit;!, a zobowiqzania Subfunduszu ustala sit;! w Dniu Wyceny (dzieri okreslony w statucie
Subfunduszu, w kt6rym wycenia sit;! aktywa Subfunduszu, ustala sit;! wartost zobowiqzari Subfunduszu, ustala sit;!
wartost aktyw6w netlo Subfunduszu oraz wartost aktyw6w netlo przypadajqcych na jednostkt;! uczestnictwa albo
certyfikat inwestycyjny) oraz na dzieri sporzqdzania sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia sit;!, a zobowiqzania Subfunduszu ustala sit;! wed!ug wiarygodnie oszacowanej wartosci
godziwej.
1.

Wartost godziwq sk!adnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczeg6lnosci: akcji, warrant6w
subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwit6w depozytowych, list6w zastawnych, d!uznych papier6w
wartosciowych, w tym obligacji zamiennych bez uwzglt;!dnienia prawa do zamiany, chyba ze jest dostt;!pna
wartost godziwa tego prawa, certyfikat6w inwestycyjnych, tytu!6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzibt;! za granicq) wyznacza sit;! - ze wzglt;!du na godziny zamknit;!cia
aktywnych rynk6w zagranicznych, na kt6rych moze lokowat Subfundusz - wed!ug kurs6w dostt;!pnych 0 godzinie
23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w nastt;!pujqcy spos6b:
a)

jezeli Dzieri Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku wed!ug ostatniego dostt;!pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w
Dniu Wyceny, z zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu
Wyceny kursu zamknit;!cia, a w przypadku braku kursu zamknit;!cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci
stanowiqcej jego odpowiednik, za ostatni dostt;!pny kurs przyjmuje sit;! ten kurs albo wartost z Dnia Wyceny.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowari ciqglych, w kt6rym wyznaczany i og!aszany jest
kurs zamknit;!cia przyjmuje sit;! ostatni kurs zamknit;!cia w systemie notowari ciqglych dostt;!pny 0 godzinie
23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowari ciqglych bez odrt;!bnego wyznaczania kursu
zamknit;!cia przyjmuje sit;! ostatniq cent;! transakcyjnq dostt;!pnq 0 godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowari jednolitych przyjmuje sit;! ostatni kurs ustalony w
systemie kursu jednolitego.

2.

3.

b)

jezeli Dzieri Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy
czym wolumen obrot6w na danym sk!adniku aktyw6w jest znaczqco niski albo na danym sk!adniku aktyw6w
nie zawarto zadnej transakcji - wed!ug ostatniego dostt;!pnego w momencie dokonywania wyceny kursu
ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w spos6b umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie
oszacowanej wartosci godziwej, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8, z zastrzezeniem, ze gdy wycena
aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknit;!cia, a w przypadku
braku kursu zamknit;!cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik, za ostatni
dostt;!pny kurs przyjmuje sit;! ten kurs albo wartost z uwzglt;!dnieniem istotnych zdarzeri majqcych wplyw na
ten kurs albo wartost;

c)

jezeli Dzieri Wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wed!ug
ostatniego dostt;!pnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknit;!cia ustalonego na aktywnym
rynku, a w przypadku braku kursu zamknit;!cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego
odpowiednik, skorygowanej w spos6b umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci
godziwej. Za wiarygodnie oszacowanq wartost godziwq danego sk!adnika aktyw6w notowanego na
aktywnym rynku uznaje sit;! wartost wyznaczonq poprzez zastosowanie przyjt;!tego w uzgodnieniu z
Depozytariuszem modelu wyceny najbardziej odpowiedniego dla danego sk!adnika lokat, zgodnie z
najlepszq wiedzq Subfunduszu i praktykq rynku finansowego.

W przypadku gdy sk!adnik lokat jest przedmiotem obrotu na wit;!cej niz jednym aktywnym rynku, wartosci q
godziwqjest kurs ustalony na rynku g!6wnym. Wyboru rynku g!6wnego dokonuje sit;! na koniec kazdego kolejnego
miesiqca kalendarzowego na podstawie wolumenu obrotu na danym sk!adniku lokat na danym aktywnym rynku,
pod warunkiem ze Subfundusz moze dokonywat transakcji na tym rynku. W przypadku gdy brak jest mozliwosci
obiektywnego lub wiarygodnego ustalenia wielkosci wolumenu obrotu lub w przypadku identycznego wolumenu
na kilku aktywnych rynkach, Subfundusz stosuje kolejne, mozliwe do zastosowania kryterium:
a)

liczba zawarlych transakcji na danym sk!adniku lokat na danym aktywnym rynku;

b)

ilost danego sk!adnika lokat wprowadzona do obrotu na danym aktywnym rynku;

c)

kolejnost wprowadzania do obrotu - jako rynek g!6wny wybiera sit;! rynek, na kt6rym dany sk!adnik lokat by!
notowany najwczesniej.

Wartost sk!adnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza sit;! w nastt;!pujqcy spos6b:
a)

list6w zastawnych, obligacji, bon6w skarbowych oraz pozostalych d!uznych papier6w wartosciowych - w
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym
skutek wyceny tych sk!adnik6w lokat zalicza sit;! odpowiednio do przychod6w odsetkowych albo koszt6w
odsetkowych Subfunduszu;

b)

jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytu!6w uczestnictwa emitowanych przez
instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzibt;! za granicq - wed!ug wartosci godziwej ustalonej jako
wartost aktyw6w netlo na jednostkt;! uczestnictwa, ce rtyfi kat inwestycyjny lub tytu! uczestnictwa,
og!oszonych przez - odpowiednio - Subfundusz lub instytucjt;! wsp61nego inwestowania do godziny 23:00
(dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w Dniu Wyceny, z uwzglt;!dnieniem zdarzeri majqcych
istotny wplyw na wartost godziwq powstalych mit;!dzy datq ogloszenia a Dniem Wyceny (do wyceny
jednostek uczestnictwa korzysta sit;! z informacji otrzymanych od Agent6w Transferowych dostarczonych do
godz. 23:00, jak i ze stron internetowych pobieranych 0 godz. 23:00; w przypadku braku informacji do godz.
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23:00 0 wartosci jednostek uczestriictwa wyceny dokonuje sit;! po ostatnim dostt;!pnym kursie z
uwzglt;!dnieniem zdarzeri majqcych istotny wpryw na wartosc godziwq); w przypadku zawieszenia wyceny
jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa emitowanych przez
instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzibt;! za granicq wyceny dokonuje sit;! po ostatnim
dostt;!pnym kursie z wyceny sprzed zawieszenia skorygowanym 0 zmiant;! benchmarku lub innego indeksu
uzgodnionego z Depozylariuszem;
c)

depozyt6w bankowych - wedlug wartosci nominalnej, z uwzglt;!dnieniem odsetek, przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej;

d)

praw poboru - wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, w szczeg61nosci w przypadku podania do
publicznej wiadomosci ceny akcji nowej emisji prawo poboru wyceniane jest wedlug wartosci teoretycznej;

e)

praw do akcji i praw do nowej emisji - wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, w szczeg61nosci na
podstawie ostatniej z cen, po jakiej nabywano papiery wartosciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej, powit;!kszonej 0 wartose rynkowq prawa poboru niezbt;!dnego do ich objt;!cia w dniu
wygasnit;!cia tego prawa), a w przypadku gdy zostary okreslone r6zne ceny dla nabywc6w - na podstawie
sredniej ceny nabycia, wazonej liczbq nabytych papier6w wartosciowych, 0 He cena ta zostala podana do
publicznej wiadomosci, z uwzglt;!dnieniem zmian wartosci tych papier6w wartosciowych, spowodowanych
zdarzeniami majqcymi wpryw na ich wartose rynkowq;

f)

opcji - wycenia sit;! wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt. 8, przy zachowaniu zasady ostroznej
wyceny, biorqc pod uwagt;! konkretny typ instrumentu i kursy instrument6w bazowych oraz czas pozostary
do wykonania opcji, w szczeg61nosci na podstawie zweryfikowanej wyceny dostarczonej przez wystawct;!
opcji obliczanej mit;!dzy innymi na podstawie metody Monte Carlo lub zmodyfikowanego modelu BlackaScholesa lub przy zastosowaniu modelu dostosowanego do typu opcji; w przypadku gdy ze wzglt;!du na
charakter instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu wyceny, opcja moze bye
wyceniana na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic, itp.) lub
Reuters;

g)

kontrakt6w terminowych - wedlug wartosci godziwej metodq okreslajqcq stan rozliczen Subfunduszu i jego
kontrahenta wynikajqcych z warunk6w umownych z uwzglt;!dnieniem zasad wyceny dla instrumentu
bazowego i terminu wykonania kontraktu terminowego;

h)

dluznych papier6w wartosciowych zawierajqcych wbudowane instrumenty pochodne - w przypadku gdy
wbudowane instrumenty pochodne Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, wartose jest
wyznaczana przy zastosowaniu modelu odpowiedniego dla danego papieru dluznego; jezeli wbudowane
instrumenty pochodne nie Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, to wartose wycenianego
papieru stanowi sumt;! wyceny dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanego instrumentu
pochodnego) wyznaczonej przy uwzglt;!dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wyceny wbudowanych
instrument6w pochodnych wyznaczone na podstawie modeli odpowiednich dla poszczeg61nych
instrument6w pochodnych; w przypadku gdy ze wzglt;!du na charakter instrumentu pochodnego nie jest
mozliwe zastosowanie modelu wyceny, wbudowany instrument pochodny lub cary instrument (w zaleznosci
od dostt;!pnosci danych) mogq bye wyceniane na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg
(np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters;

i)

skladnik6w lokat innych niz w podpunktach a)-h) - wedlug wartosci godziwej spelniajqcej warunki
wiarygodnosci okreslone w pkt 8.

4.

W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci
skorygowanej ceny nabycia - wartose godziwa wynikajqca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzien
przeszacowania, nowo ustalonq skorygowanq cent;! nabycia.

5.

Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu sit;! drugiej strony do odkupu wycenia sit;!, POCZqwszy od dnia
zawarcia umowy kupna, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy kupna transakcje przy zobowiqzaniu sit;! drugiej strony do
odkupu wykazuje sit;! w cenie nabycia, kt6ra stanowi skorygowanq cent;! nabycia. Na dzien rozliczenia cena
nabycia sluzy do wyliczenia skorygowanej ceny nabycia.

6.

Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu sit;! Subfunduszu do odkupu, wycenia
sit;!, POCZqwszy od dnia zawarcia umowy sprzedazy, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedazy zobowiqzania z
tytulu transakcji przy zobowiqzaniu sit;! Subfunduszu do odkupu wykazuje sit;! w cenie sprzedazy, kt6ra stanowi
cent;! skorygowanq.

7.

Aktywa oraz zobowiqzania denominowane w walutach obcych wycenia sit;! lub ustala w walucie, w kt6rej Sq
notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie Sq notowane na aktywnym rynku - w walucie, w kt6rej Sq
denominowane, i wykazuje sit;! w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug sredniego kursu ustalonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski na Dzien Wyceny.

8.

Za wiarygodnie oszacowanq wartose godziwq uznaje sit;! wartose wyznaczonq poprzez:
a)

oszacowanie wartosci skladnika lokat przez wyspecjalizowanq, niezaleznq jednostkt;! swiadczqcq tego
rodzaju uslugi, 0 He mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez tt;! jednostkt;! przepf.jw6w pienit;!znych
zwiqzanych z tym skladnikiem;

b)

zastosowanie wlasciwego modelu wyceny skladnika lokat, 0 He wprowadzone do tego modelu dane
wejsciowe pochodzq z aktywnego rynku;

c)

oszacowanie wartosci skladnika lokat za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji;
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d)

9.

e)

oszacowanie wartosci skladnika lokat, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie
ogloszonej na aktywnym rynku ceny nier6zniqcego sit;! istotnie skladnika, w szczeg61nosci 0 podobnej
konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

Wartosc aktyw6w netlo dla poszczeg61nych typ6w jednostek obliczana jest w nastt;!pujqcy spos6b: WAN A
(wartosc aktyw6w netlo dla jednostek typu A) jest to WAN A z poprzedniego dnia wyceny powit;!kszona 0 obroty
na kapitalach dotyczqcych typu jednostki A oraz 0 udzial jednostek typu A we wzroscie lub spadku wartosci
aktyw6w (bez uwzglt;!dniania biezqcych koszt6w limitowanych) pomniejszona 0 koszty wedlug odpowiedniej
stawki oplaty za zarzqdzanie dla danego typu jednostki za dzien od ostatniego Dnia Wyceny do dnia biezqcego.
Analogicznie obliczana jest WAN dla pozostalych typ6w jednostek.

Wartosciszacunkowe
Sporzqdzanie sprawozdania finansowego wymaga od Towarzystwa dokonania ocen, estymacji i przyjt;!cia zalozen
wplywajqcych na stosowane zasady rachunkowosci oraz na prezentowane wartosci aktyw6w i pasyw6w oraz kwoty
przychod6w i koszt6w. Szacunki dokonywane Sq na podstawie dostt;!pnych danych historycznych, danych mozliwych do
zaobserwowania na rynku oraz szeregu innych czynnik6w uwazanych za wlasciwe w danych okolicznosciach. Stanowiq
one podstawt;! do oszacowania wartosci bilansowych aktyw6w i zobowiqzar'l, kt6rych nie mozna okreslic w
jednoznaczny spos6b na podstawie ceny pochodzqcej z aktywnego rynku.
Szacunki i zalozenia stanowiqce ich podstawt;! podlegajq okresowym przeglqdom. Aktualizacje szacunk6w Sq
rozpoznawane w okresie, w kt6rym dokonano zmiany szacunku, jezeli aktualizacja dolyczy tylko lego okresu lub w
okresie, w kt6rym dokonano zmiany, i okresach przyszlych, jesli aktualizacja wplywa zar6wno na biezqcy, jak i na
przyszle okresy.
Ponizej zaprezentowano najistotniejsze z szacunk6w zastosowane przy sporzqdzeniu sprawozdania finansowego
Subfunduszu.
Skladniki lokat wyceniane w wartosci godziwej

Wartosc godziwa skladnik6w lokat, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek ustalana jest na podstawie ceny rynkowej
podobnego instrumentu bqdz przy zastosowaniu innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny Sq
okresowo oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny Sq testowane i zatwierdzane przed uzyciem. W
modelach wyceny wykorzystywane Sq dane mozliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
Towarzystwo musi korzystac z oszacowan. Zmiany przyjt;!tych zalozen i szacunk6w mogq miec wplyw na wykazywane
wartosci godziwe skladnik6w lokat.
Skladniki lokat wyceniane metodEt. zamortyzowanego kosztu

Na kazdy Dzien Wyceny dokonywana jest ocena czy zaistnialy przeslanki swiadczqce 0 utracie wartosci skladnik6w
loka!. Jezeli przeslanki takie istniejq, dokonuje sit;! odpisu aktualizujqcego w wysokosci r6znicy pomit;!dzy wartosci q
bilansowq a oszacowanq wartosciq biezqcq oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pienit;!znych wynikajqcych z danego
skladnika loka!.
Wyznaczenie przeslanek utraty wartosci oraz wyliczenie biezqcej wartosci oczekiwanych przyszlych przeplyw6w
pienit;!znych wymaga dokonania przez Towarzystwo szacunk6w. Metodologia i zalozenia wykorzystywane przy
ustalaniu poziomu utraty wartosci podlegajq regularnemu przeglqdowi.
Szacunki dokonane na dzien bilansowy uwzglt;!dniajq parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzien. Biorqc pod
uwagt;! zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.
Na dzien 31 grudnia 2012 roku 5,87% aktyw6w Subfunduszu zostalo wycenionych w spos6b inny nii: na podstawie
kursu ustalonego na aktywnym rynku tj. metodq zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci godziwej
przy zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzien 31 grudnia 2011 r. odpowiednio 16,67%). W zmiennym otoczeniu
rynkowym wystt;!puje niepewnosc, iz dla takich aktyw6w wyceny ujt;!te w sprawozdaniu finansowym mogq r6znic sit;! od
wartosci, jakie zostalyby wyznaczone, gdyby istnial dla nich aktywny rynek. Zdaniem Towarzystwa wartosci bilansowe
wszystkich istotnych skladnik6w aktyw6w Sq mozliwe do odzyskania.

f)

Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowosci
W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowosci, w tym metod ujmowania
operacji, metod wyceny oraz sposobu sporzqdzania sprawozdania finansowego, poza wskazanymi w punkcie C
Informacji dodatkowej.

Nota 2. Naleinosci Subfunduszu
Warto~~

Warto~~
Nale~no~cl

na dzlen
31.12.2012 r.
(wtys.zt)

Subfunduszu

Z tytulu zbytych lokat
Z ty1ulu zbytych jednostek uczestnictwa

I Z ty1ulu dywidendy

na dzien
31.12.2011 r.
(wtys.zt)

2735

53618

16718

24158

1317

1650

Z ty1ulu odsetek

0

0

Pozostale naleznosci

-

0

20770

79426

Suma
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Nota 3. Zobowictzania Subfunduszu
Wartosc na dziel'i
31.12.2012 r.
(wtys. zt)

ZobowillZ8nia Subfunduszu

Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowiqzaniu si<;1 funduszu do Odkupu
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu cZ<;1sciowej realizacji kontrakt6w terminowych
Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa

Wartosc na dziel'i
31.12.2011 r.
(wtys. zt)

1 301

25366

.

2209

456

243

.

0

250

17

17988

28839

Pozostale zobowiqzania, w tym:

2371

2524

. zobowiqzania wobec TFI z tytulu oplat za zarzqdzanie

1792

2100

22366

59198

Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa

Suma

Nota 4. Srodki pieni,zne i ich ekwiwalenty
31.12.2012 r.

Struktura srodk6w pieni~:tnych na rachunkach bankowych

Waluta

Wartosc na dziel'i
bilansowy
wwalucie
sprawozdanla
finansowego
(wtys. zt)

Wartosc na dziel'i
bilansowy
w danej walucie
(wtys.)

Banki

7600

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

1438

1438

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

512

2094

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

72

363

Bank Handlowy w Warszawie SA

HUF

128139

1791

Bank Handlowy w Warszawie SA

TRY

1 103

1914

31.12.2011 r.

Struktura srodk6w pieni~:tnych na rachunkach bankowych

Waluta

Wartosc na dZiel'i
bilansowy
w danej walucie
(wtys.)

Banki

Wartosc na dziel'i
bilansowy
wwalucie
sprawozdania
finansowego
(wtys. zt)
2879

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

263

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

38

169

Bank Handlowy w Warszawie SA

eZK

5926

1014

Bank Handlowy w Warszawie SA

TRY

804

1433

263

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pleni~:tnych
utrzymywanych w celu zaspokojenia bie:tltcych zobowillZ8l'i
Subfunduszu

Waluta

Wartosc na dzlel'i
31.12.2012 r.
wwalucie
sprawozdania
finansowego
(wtys. zt)

Wartosc na dzlel'i
31.12.2012 r.
w danej walucie
(wtys.)

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~:tnych

4120

PLN

Bank Handlowy w Warszawie SA

588

588

Bank Handlowy w Warszawie SA

eZK

196

32

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

369

1509

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

24

120

Bank Handlowy w Warszawie SA

HUF

6669

93

Bank Handlowy w Warszawie SA

RUB

53

5

Bank Handlowy w Warszawie SA

TRY

433

752

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

119

369

Dom Maklerski Banku Handlowego w Warszawie SA

PLN

652

652
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1.01.2011 r.- 31.12.2011 r.
Warto~¢

na dziel'i
31.12.2011 r.
wwalucie
sprawozdania
finansowego
(wtys. zt)

Warto~¢

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom ~rodk6w pieni~znych
utrzymywanych w celu zaspokojenia bieZl\cych zobowillZ8l'i
Subfunduszu

na dziel'i
31.12.2011 r.
w danej walucie
(wtys.)

Waluta

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom ~rodk6w pieniQznych

4741

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

842

Bank Handlowy w Warszawie SA

elK

736

126

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

364

1 608

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

22

116

Bank Handlowy w Warszawie SA

HUF

4167

59

Bank Handlowy w Warszawie SA

TRY

575

1 026

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

282

964

842

Nota 5. Ryzyka
(1)

Ryzyko stopy procentowej

(1.1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej,
w podziale na kategorie bi/ansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej
zostaf zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dfuznym 0 stafym oprocentowaniu
podzielonych wedfug okresu pozostajqcego na dzien 31 grudnia 2012 roku do zapadalnosci tych instrument6w
finansowych.
Od 1

31.12.2012 r. (w tys. zt)

Do 1

miesi~ca

miesi~ca

do 3
miesiQCY

Od3
miesiQCY
d06
miesiQcy

Od6
miesiQcy
do 1 roku

Od 1 roku
do 31at

Powyzej
31at

Razem

Transakcje przy zobowiqzaniu si<;1 drugiej strony do
odkupu, z tego 0 okresie do wykupu

-

-

-

-

-

-

-

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

-

-

-

-

-

397996

397996

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

-

-

-

-

-

-

-

Pozostale aktywa

-

-

-

-

-

-

-

Razem aktywa obci~zone ryzykiem warto~ci
godziwej wynikaj~cym ze stopy procentowej

-

-

-

-

-

397996

397996

46,86%

46,86%

Procentowy udziat w aktywach og6tem

Od 1
31.12.2011 r. (w tys. zt)

Do 1

miesi~ca

miesl~ca

d03
miesiQCY

Od3
miesiQCY
d06

Od6
miesiQcy
do 1 roku

miesi~cy

Od 1 roku
do 31at

Powytej
31at

Razem

Transakcje przy zobowiqzaniu si<;1 drugiej strony do
odkupu, z tego 0 okresie do wykupu

-

-

-

-

-

-

-

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

-

-

-

605

12624

243769

256998

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

-

-

-

-

-

21319

21319

Pozostale aktywa

-

-

-

-

-

-

-

Razem aktywa obcillfone ryzykiem wart~ci
godziwej wynikaj~cym ze stopy procentowej

-

-

-

605

12624

265088

278317

0,06%

1,25%

26,28%

27,59%

Procentowy udziat w aktywach og6tem

(1.2)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przepfyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej, w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przepfyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej zostaf zaprezentowany jako wartosci bi/ansowe instrument6w 0 charakterze dfuznym 0 zmiennym
oprocentowaniu, wedfug podziafu na okresy pozostajqce w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego
(zmiany oprocentowania)
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31.12.2012 r. (w tys. zt)
Transakcje przy zobowi<tzaniu sifi drugiej strony do
odkupu, z tego 0 okresie do wykupu
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Od 1
miesiltca
do 3
miesil1cy

Do 1
miesillca

Od 3
miesil1cy
d06
miesif1CY

Od6
mieslf1CY
do 1 roku

Od 1 roku
do 31at

Powy!ej
31at

Razem

4904

-

-

-

-

-

4904

84 318

20542

-

-

-

-

104860

4727

13308

31844

-

-

-

49879

-

-

-

-

-

-

-

Razem aktywa obcill!one ryzykiem wartoSci
godziwej wynikajltcym ze stopy procentowej

93949

33850

31844

11,07%

3,99%

3,74%

-

-

159643

Procentowy udziatw aktywach og6tem

-

Pozosta!e aktywa

31.12.2011 r.(wtys.zt)
Transakcje przy zobowi<tzaniu sifi drugiej strony do
odkupu, z tego 0 okresie do wykupu

Od 1
miesillca
do 3
miesil1cy

001
miesiltca

Od3
miesif1CY
d06
miesil1cy

Od6
miesif1CY
do 1 roku

Od 1 roku
do 31at

Powyiej
31at

18,80%

Razem

-

-

-

-

-

-

-

208861

3164

-

-

-

-

212025

28195

36250

82343

-

-

-

146 788

-

-

-

-

-

-

Razem aktywa obcill!one ryzykiem wartosci
godziwej wynikajllcym ze stopy procentowej

237056

39414

82343

Procentowy udziat w aktywach og6tem

23,51%

3,90%

8,17%

-

-

-

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Pozostaie aktywa

358 813
35,58%

(2)

Ryzyko kredytowe

(2.1)

Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym na dzien bi/ansowy w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypelnialy swoich obowiqzk6w (bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen),
w podziale na kategorie bilansowe
Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w, bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen. W przypadku
skladnik6w lokat zostala zaprezentowana wartosc bilansowa skladnik6w lokat 0 charakterze dluznym.
31.12.2012 r.
Procentowy udziat
waktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(wtys.zt)

31.12.2011 r.
Procentowy udziat
waktywach
og6tem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

7600

0,89%

2879

0,29%

20770

2,45%

79426

7,86%

2735

0,32%

53618

5,32%

4904

0,58%

-

-

502856

59,21%

469023

46,50%

428292

50,43%

399262

39,59%

-

-

-

-

74564

8,78%

69761

6,91%

49879

5,87%

168107

16,67%

-

-

54510

5,41%

listy zastawne

18566

2,19%

26632

2,64%

inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub
gwarantowane przez Skarb Panstwa b<tdz NBP
instrumenty 0 charakterze dluznym

31313

3,68%

86965

8,62%

586 009

69,00%

719255

71,32%

Srodki pienifizne i ich ekwiwalenty
Naleznosci, w tym:
z tytulu zawartych transakcji sprzedaiy
skladnik6w lokat
Transakcje przy zobowi<tzaniu sifi drugiej strony
do odkupu
Skladniki lokat 0 charakterze dlui,nym notowane
na aktywnym rynku, w tym:
dluzne instrumenty finansowe emitowane b<tdz
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub NBP
listy zastawne
inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub
gwarantowane przez Skarb Panstwa b<tdz N BP
instrumenty 0 charakterze dlui,nym
Skladniki lokat 0 charakterze d!uznym
nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dlui,ne instrumenty finansowe emitowane b<tdz
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub NBP

Razem aktywa Subfunduszu obcill,Zone
ryzykiem kredytowym

(2.2)

I

Przypadki znaczqcej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala
zaprezentowana jako wartosc bi/ansowa lokat w instrumenty dluzne emitowane lub por~czane przez podmiot, kt6rego
papiery stanowiq powyzej 5% wartosci aktyw6w Subfunduszu.
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31.12.2012 r.
Procentowy udziat
waktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(wtys. zt)

31.12.2011 r.
Procentowy udziat
waktywach
og6tem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

Dluzne papiery wartosciowe, w tym:
Skarb Panstwa (RP)

428292

50,43%

(3)

Ryzyko walutowe

(3.1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem walutowym

453772

45,00%

Poziom obciqzenia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jako wartose bilansowa (w tys. zl) aktyw6w i zobowiqzan
wyrazonych w walutach obcych.
31.12.2012 r.
Procentowy
udziatw
aktywach og6tem

31.12.2012 r.
(wtys. zt)

31.12.2011 r.
Procentowy
udziatw
aktywach og6tem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

Srodki pieni<;1zne i ich ekwiwalenty

6162

0,72%

2616

0,26%

Naleznosci

1581

0,19%

8032

0,80%

166199

19,57%

186571

18,51%

84943

10,00%

91205

9,04%

-

-

21 319

2,11%

21 319

2,11%

173942

20,48%

197220

19,57%

22

0,00%

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
Dluzne papiery wartosciowe
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
Dluzne papiery wartosciowe
Razem aktywa Subfunduszu obciitione ryzykiem
walutowym
Zobowilp:ania obcicttone ryzykiem walutowym

(3.2)

1

0,10%

Wskazanie przypadk6w znaCZqcej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg61nychkategoriach 10k at (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala
zaprezentowana jako wartose bilansowa poszczeg61nych kategorii lokat wyrazonych w walutach obcych, w rozbiciu na
poszczeg61ne waluty.
31.12.2012 r.
(wtys. zt)

31.12.2012 r.
Procentowy udziat
waktywach
og6tem

31.12.2011 r.
Procentowy udziat
waktywach
og6tem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

Akcje
eZK

700O

0,82%

6413

EUR

21271

2,52%

14161

1,41%

GBP

2868

0,34%

3439

0,34%

0,64%

HUF

4197

0,49%

5622

0,56%

TRY

31035

3,65%

30242

3,00%

RUB

2846

0,34%

-

-

EUR

54022

6,36%

96967

9,61%

USD

30921

3,64%

15557

1,54%

3563

0,42%

2028

0,20%

12142

1,21%

Dluzne papiery wartosciowe

Kwity depozytowe
USD

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzib<;1 za granicq
EUR

(4)

8476

0,99%

Poziom obci~enia aktyw6w i zobowictZan Subfunduszu ryzykiem plynnosci
Ryzyko piynnosci jest definiowane jako ryzyko, iz Subfundusz nie b~dzie w stanie wygenerowac dostatecznych srodk6w
pieni~znych niezb~dnych do wykonania swoich zobowiqzan w terminach ich wymagalnosci lub tez zbycie aktyw6w nastqpi
na warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, iz jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogq bye odkupywane codziennie, jednym z zadan realizowanych
w ramach zarzqdzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pieni~znych oraz
codzienne monitorowanie plynnosci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki lokat 0 duzej plynnosci. W obecnej sytuacji rynkowej niekt6re lokaty
Subfunduszu charakteryzujq si~ przejsciowo obnizonym poziomem plynnosci. Istnieje ryzyko, iz Subfundusz moze nie bye
w stanie zbye w kr6tkim tenminie tych skladnik6w lokat w wartosci odpowiadajqcej ich oszacowanej wartosci godziwej.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz w roku obrotowym konczqcym si~ 31 grudnia 2011 Subfundusz nie
zawieszal zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.
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Nota 6. Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne

FORWARD, WALUTA EUR,
2013-01~30

FORWARD, WALUTA EUR,
2013-02~27

FORWARD, WALUTA USD,

2013-01-30

Typ
zajQlej
pozycji

Rodzaj
inslrumentu
pochodnego

kr6tka

forward

kr6tka

forward

kr6tka

forward

Cel
otwarcia
pozycji

Wartost
otwartej
pozycji
(wtys.z/)

zabezpieczenie przed
ryzykiem
walutowym
zabezpieczenie przed
ryzykiem
walutowym
zabezpieczenie przed
ryzykiem
walutowym

Wartosc
przyszlych
strumieni
pieni~tnych

(wtys. z/)

49265

2013-01-30

3

3706

2013-02-27

(310)

30166

2013-01-30

Tennin
wykonania
instrumentu
pochodnego

zapadalnosci

podslaw't
przysz/ych
platno&ci

pieni~ych

(146)

Tennin

Kwola~l\Ca

Tenniny
przysztych
strumieni

(wygasni~cia)

instrumentu
pochodnego

12045000,00
EUR

2013-01~30

2013-01-30

2013~02-27

2013-02-27

2013-01-30

2013~01-30

900000,00
EUR

9800 000,00
USD

Nota 7. Transakcje przy zobowictzaniu sit Subfunduszu lub drugiej strony do
odkupu
Warto$c na
31.12.2012 r.
(wtys. zt)

Transakcje przy zobowiltZaniu si~ Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
Transakcje przy zobowiltZaniu si~ drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku kt6rych

nast~puje

Warto$c na
31.12.2011 r.
(wtys. zt)

4904

-

-

-

przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk

Transakcje, w wyniku kt6rych nie nast<;1puje przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk
Transakcje, w wyniku kt6rych nast<;1puje przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i nie nast<;1puje
przeniesienie na Subfundusz ryzyk

-

4904

Transakcje przy zobowiltZaniu si~ Subfunduszu do odkupu, w tym:

-

2209

Transakcje, w wyniku kt6rych nast<;1puje przeniesienie na drugq stron<;1 praw wlasnosd i ryzyk
Transakcje, w wyniku kt6rych nie nast<;1puje przeniesienie na drugq stron<;1 praw wiasnosci i ryzyk

-

-

Transakcje, w wyniku kt6rych nast<;1puje przeniesienie na drugq stron<;1 praw wlasnosci i nie nast<;1puje
przeniesienie na drugq stron<;1 ryzyk

-

2209

Nota 8. Kredyty i pozyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i r6znice kursowe
31.12.2012 r.

Walutowa struktura pozycji bilansu

Waluta

Aktywa

PLN

Srodki pieniQine i ich ekwiwalenty

PLN

NaleinoSci

Wartosc na dzier'i
bilansowy
wwalucie
sprawozdania
finansowego
(wtys. zt)

Warto$c na dzier'i
bilansowy
w danej walucie
(wtys.)

849350
7600

PLN

1438

1438

EUR

512

2094

GBP

72

363

HUF

128139

1791

TRY

1 103

1914

PLN
PLN

19189

19189

EUR

376

1539

RUB

413

Transakcje przy zobowiltZaniu siQ drugiej strony do odkupu

PLN

Sktadniki lokat notowane na aktywnym rynku

PLN

23

20770

42
4904
766194

PLN

599995

eZK

42945

7000

EUR

20490

83769

599995

GBP

572

2868

HUF

300279

4197

TRY

17880

I

31 035
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Walutowa struktura pozycji bilansu

Wartost na dziel'i
bilansowy
wwalucie
sprawozdania
f1nansowego
(wtys. zt)

Wartost na dziel'i
bilansowy
w danej walucie
(wtys.)

Waluta

RUB

27984

2846

USD

11 125

34484

Sktadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

PLN

Zobowilp:ania

PLN

49882

49882

49882

PLN

22344

22344

EUR

5

22

PLN

22366

31.12.2011 r.

Walutowa struktura pozycjl bilansu

Waluta

Aktywa

PLN

Srodki pieniQ:tne i ich ekwiwalenty

PLN

,.

Nale:tnosci

Wartost na dziel'i
bilansowy
wwalucie
sprawozdania
f1nansowego
(wtys. zt)

Wartost na dziel'i
bilansowy
w danej walucie
(wtys.)

1008573
2879

PLN

263

EUR

38

169

elK

5926

1 014

TRY

804

263

1 433
79426

PLN
PLN

71 394

71 394

EUR

1509

6665

GBP

259

1 367

Transakcje przy zobowiil,Zllniu siQ drugiej strony do odkupu

PLN

Sktadniki lokat notowane na aktywnym rynku

PLN

Sktadnikl lokat nienotowane na aktywnym rynku

758 161

PLN

592909

elK

37481

592909
6413

EUR

23083

101 951

GBP

653

3439

HUF

396097

5622

TRY

16956

30242

USD

5146

17585
168107

PLN

Zobowiil,Zllnia

PLN

146788

146788

EUR

4827

21 319
59198

PLN
PLN

58184

58184

elK

5926

1 014

EUR

0

0

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Dodatnie i ujemne r6:tnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zt)
Dodatnie r6:tnice kursowe

Ujemne r6:tnice kursowe

Sktadniki lokat
Zrealizowane

-

3077

-

147

1 310

-

208

-

9494

-

-

279

-

-

-

-

1330

-

487

13092

Akcje

20

Kwity depozytowe

-

Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspolnego inwestowania majqce siedzib\1 za granicq
Inne
Suma

Niezrealizowane

Zrealizowane

Niezrealizowane
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1.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
Dodatnle i ujemne r6tnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zt)
Dodatnie r6tnice kursowe

UJemne r6tnice kursowe

Sktadniki lokat
Zrealizowane
Akcje
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe
Ty1uly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzib<;1 za granicq
Inne
Suma

Sredni kurs walut obcych wyliczany przez NBP na dziel'i bilansowy

Niezreallzowane

Niezrealizowane

Zrealizowane

-

4346

4643

515

174

-

-

404

12450

-

-

-

-

797

-

-

87

-

919

17057

5440

Kurs w stosunku do zt

Waluta

Dolar amerykanski

3,0996

USD

Euro

4,0882

EUR

Forint w<;1gierski

1,3977

100 HUF

Funt szterling

5,0119

GBP

Korona czeska

0,1630

CZK

Lira turecka

1,7357

TRY

Rubel rosyjski

0,1017

RUB

Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
Wartol\¢ zrealizowanego zysku
(straty) ze zbycla lokat
(wtys. zt)

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny aktyw6w
(wtys. zt)

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

55267

68400

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

13789

(1 517)

Suma

69056

66883

1.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
Wartol\¢ zrealizowanego zysku
(straty) ze zbycia lokat
(wtys. zt)

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

Wzrost (spadek)
nlezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny aktyw6w
(wtys. zt)

34 275

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Suma

(163395)

(13255)

(3662)

21020

(167057)

Nota 11. Koszty Subfunduszu
Towarzystwo nie pokrywa koszt6w Subfunduszu. Calosc wynagrodzenia Towarzystwa sklada
Wynagrodzenle dla Towarzystwa (w tys. zt)

si~

tylko z

cz~sci

stalej.

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.

22555

31634

CZ<;1SC stala wynagrodzenia

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Z dniem 25 maja 2012 r. weszla w iycie zmiana statutu Funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty w zakresie zasad
naliczania i tworzenia rezerwy na oplat~ za zarzqdzanie Subfunduszem Arka BZ WBK Stabi/nego Wzrostu.
Do dnia 24 maja 2012 r. obowiqzywaly

nast~pujqce

zasady:

a) Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymywalo wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie
jednak nit:

wi~kszej

(1) 2,9% (dwa i dziewi~c dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 2,4% (dwa i cztery dziesiqte procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S
(3) 1,9% Oeden i dziewi~c dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
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w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt
poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa,

pi~c)

dni sredniej rocznej wartosci Aktyw6w Subfunduszu reprezentujqcej

b) Rezerwa na koszty, 0 kt6rych mowa w us!. a), naliczana byla w kazdym Dniu Wyceny, za katdy dzieri roku, od wartosci
Aktyw6w Subfunduszu pomniejszonej 0 zobowiqzania, z wyjqtkiem zobowiqzari wynikajqcych ze wzrostu rezerwy na koszty od
poprzedniej wyceny wedlug stawek okreslonych w us!. a) statutu i rozliczana jest do pi~tnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po
miesiqcu, za kt6ry zostala naliczona,
Od dnia 25 maja 2012

L

obowiqzujq nast~pujqce zasady:

a) Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie
jednak nit:

wi~kszej

(1) 2,9% (dwa i dziewi~c dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 2,4% (dwa i cztery dziesiqte procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S
(3) 1,9% Oeden i dziewi~c dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,

w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt pi~c) dni, sredniej rocznej Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu
reprezentujqcej poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa,
b) Rezerwa na wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w us!. a), jest naliczana od podstawy spelniajqcej wymogi § 22 us!. 2
Rozporzqdzenia, sluzqcej do okreslenia wartosci Jednostek Uczestnictwa poszczeg61nych kategorii w poprzednim Dniu Wyceny,
Podstaw~ t~ stanowi r6znica pomi~dzy wartosciq Aktyw6w i zobowiqzari Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, w podziale
na poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa, przy czym podstawa ta nie uwzgl~dnia zmian w kapitale wpiaconym oraz
kapitale wyplaconym na poprzedni Dzieri Wyceny, zgodnie z § 22 us!. 2 Rozporzqdzenia,
Rezerwa, 0 kt6rej mowa powyzej jest naliczana w katdym Dniu Wyceny za katdy dzieri roku, wedlug stawek okreslonych w
us!. a) statutu i rozliczana jest do pi~tnastego dnia miesict,ca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry zostala naliczona,
Platnosci z tytulu koszt6w limitowanych pomniejszajq utworzonq uprzednio

rezerw~,

Stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie Subfunduszem:
Kategoria Jednostek Uczestnictwa

Stawka statutowa

Stawka obowiqzujqca na dzieri bilansowy

A

2,90%

2,90%

S

2,40%

2,40%

T

1,90%

1,90%

Kwoty wynagrodzenia za zarzqdzanie naliczane Sq w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa katdej kategorii odr~bnie, W 2012
roku Zarzqd Towarzystwa nie podejmowal uchwal 0 zmianie stawek za zarzqdzanie dla Subfunduszu Arka BZ WBK Stabilnego
Wzrostu,

Nota 12. Dane porownawcze

0

jednostkach uczestnictwa

Dane por6wnawcze 0 jednostkach uczestnictwa
Wartost aktyw6w netlo na koniec okresu sprawozdawczego (w tys, zl)
Wartost aktyw6w netlo na poszczeg61ne kategorie jednostek uczestnictwa na
koniec okresu sprawozdawczego (w zl)

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

31.12.2010 r.

826984

949375

1479942

-

-

-

A

29,01

24,55

27,50

S

30,42

25,61

28,54

T

31,79

26,63

29,53
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Informacja dodatkowa
A.

Informacje 0 znaczetcych zdarzeniach, dotyCZetcych lat ubiegtych,
biezetcy okres sprawozdawczy

uj~tych

w sprawozdaniu finansowym za

Nie wystqpily.

B.

Informacje 0 znaczetcych zdarzeniach, kt6re nastctPity po dniu bilansowym, a
finansowym

nieuwzgl~dnionych

w sprawozdaniu

Nie wystqpily.

C.

Zestawienie oraz objasnienie r6znic
por6wnywalnych danych finansowych
finansowymi

pomi~dzy

danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i
a uprzednio sp0rzctdzonymi i 0publikowanymi sprawozdaniaml

W biezqcym sprawozdaniu finansowym dokonano nast~pujqcych zmian danych dotyczqcych roku 2011 w por6wnaniu do
danych zaprezentowanych w sprawozdaniu rocznym za rok 2011
a) Zmiany w Bilansie
Bilans
(w tysi~cach ztotych, z wyj~tkiem IIczby (w szt) i warto~ci jednostek uczestnictwa (w zt))
Dane porownawcze przed zmianq
prezentacji
Wartosc wedlug stanu na dzieri
bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

Korekta prezentacji danych

Dane porownawcze po zmianie
prezentacji
Wartosc wedlug stanu na dzieri
bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

Kapital wplacony

13215438

(174091)

13041347

Kapital wyplacony

(12929557)

174091

(12755466)

Pozycja

b) Zmiany w Zestawieniu zmian w aktywach netto
Zestawienle zmian w aktywach netto
(w tysi~cach ztotych, z wyj~tkiem IIczby (w szt) i warto~ci jednostek uczestnictwa (w zt))
Dane porownawcze przed zmianq
prezentacji
Wartosc wedlug stanu na dzieri
bilansowy 31.12.2011 r.
(wtys. zl)

Korekta prezentacji danych

Dane porownawcze po zmianie
prezentacji
Wartosc wedlug stanu na dzieri
bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

Zmiana kapitalu wplaconego
(powi\1kszenie kapitalu z tytulu
zby1ych jednostek uczestnictwa)

444539

(162952)

281 587

Zmiana kapitalu wyplaconego
(zmniejszenie kapitalu z tytulu
odkupionych jednostek
uczestnictwa)

843458

(162952)

680506

Pozycja

Zmiana prezentowanych danych spowodowana zosta!a zmianq sposobu ujmowania w ksi~gach rachunkowych
Subfunduszu transakcji jednoczesnego nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Dotychczasowy spos6b uj~cia
transakcji jednoczesnego nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa polega! m.in. na jednoczesnym zwi~kszeniu
kapita!u wplaconego i kapita!u wyp!aconego Subfunduszu 0 t~ samq wartosc. W biezqcym okresie sprawozdawczym
dokonano zmiany polegajqcej na wy!qczeniu transakcji jednoczesnego nabycia ·i odkupienia jednostek uczestnictwa z
kapita!6w Subfunduszu. Korekta skutkowa!a pomniejszeniem kapita!u wp!aconego i wyplaconego 0 r6wne sobie kwoty
wynikajqce z transakcji jednoczesnego nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w por6wnywalnych danych
finansowych Subfunduszu.
Korekta nie mia!a wplywu na wartosc aktyw6w netto Subfunduszu w poszczeg61nych dniach wyceny ani na wartosc
aktyw6w netto wykazanq w poszczeg61nych sprawozdaniach finansowych za lata 2010 oraz 2011.
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Od 1 stycznia 2012 roku uleg!a zmianie prezentacja instrument6w emitowanych przez fundusze ETF (Exchange Traded
Fund) w cz~sci "Zestawienie 10k at" oraz "Noty Subfunduszu". Wczesniej prezentowane one byly jako sk!adnik "Certyfikaty
Inwestycyjne". Obecnie takie instrumenty ujmowane Sq w ramach pozycji "Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicq".
Wprowadzone zmiany nie majq wplywu na wynik z operacji Subfunduszu Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu.
Ponizej zaprezentowano wplyw tych zmian na dane prezentowane w okresie por6wnawczym
Zestawienie lokat - Tabela glowna pozycja

Skladniki lokat

Dane porownawcze przed
zmianq prezentacji
Wartost wed lug wyceny na
dzien bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

Korekta prezentacji danych

Dane porownawcze po zmianie
prezentacji
Wartost wedlug wyceny na
dzien bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

12142

(12142)

-

-

12142

12142

Certyfikaty inwestycyjne

Ty1uly uczestnictwa emitowane
przez insty1ucje wspolnego
inwestowania majqce siedzib<;1
za granicq

D.

Dokonane korekty bfQd6w podstawowych, ich przyczyny, tytuty oraz wptyw wywotanych tym skutk6w
finansowych na sytuacjQ majettkowct i finansowct, plynnoSc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystqpily:
przypadki informowania uczestnik6w 0 korektach wyceny aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu
wyceny aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki nierozliczenia si~ transakcji zawieranych przez Subfundusz.

E.

W przypadku niepewnosci co do motliwosci kontynuowania dziatalnosci opis tych niepewnosci oraz wskazanie,
czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwi<tZane
Nie dotyczy.

F.

Inne informacje nit wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re mogtyby w istotny spos6b wplynetc na ocenQ
sytuacji majettkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wystqpily.
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1.

Cz~SC

1.1.

Dane identyfikujllce Subfundusz

ogolna raportu

1.1.1. Nazwa Subfunduszu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

1.1.2. Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostujest subfunduszem wydzielonym w Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym.
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (zwany dalej Subfunduszem) nie posiada osobowosci
prawneJ.
Subfundusz zostal utworzony na czas nieokreslony.

1.2.

Dane identyfikujllce Fundusz

1.2.1. Nazwa Funduszu
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem).
Fundusz moze uZywac nazwy skroconej Arka BZ WBK FlO.

1.2.2. Siedziba Funduszu
Plac Wolnosci 16
61-739 Poznan

1.2.3. Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
Sl:J:d rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:

1.3.

Sl:J:d Okrygowy w Warszawie,
VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
26 listopada 2010 r.
RFi 589

Dane identyfikujllce Towarzystwo zarzlldzajllce Funduszem

1.3.1. Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa
Funduszjest zarzl:J:dzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane
dalej Towarzystwem), z siedzibl:J: w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16.
Towarzystwo prowadzi dzialalnosc na podstawie decyzji Komisji Papierow Wartosciowych i
Gield KPWiG-4086-18/98-1 071 wydanej dnia 30 stycznia 1998 r.
Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwajest nieograniczony.
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1.3.2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze

S~do"'1'm

S'1d rejestrowy:

S'1d Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S'1dowego

Data:
Numer rejestru:
Kapital zakladowy na dzien
bilansowy:

26 lute go 2001 r.
KRSOOOOOOl132
13.202.000 zl

1.3.3. Kierownik jednostki
Funkcje kierownika jednostki sprawuje Zarz'1d Towarzystwa.
W sklad Zarz'1du Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2012 r. wchodzili:
• Pan Jacek Marcinowski

- Prezes Zarz'1du,

• Pani Marlena Janota

- Czlonek Zarz'1du,

• Pan Michal Zimpel

- Czlonek Zarz'1du.

Zgodnie z uchwal'1 nr 9 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 28 lute go 2012 r. Pan
Krzysztof Czlapowski zostal odwolany z funkcji Czlonka Zarz'1du z dniem 31 marca 2012 r.
Zgodnie z uchwal'1 nr 2 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 3 kwietnia 2012 r. Pan Michal
Zimpel zostal powolany do pelnienia funkcji Czlonka Zarz'1du z dniem podjycia uchwaly.

1.4.

Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony
do badania sprawozdaii finansowych

1.4.1. Dane identyfikuj~ce kluczowego hieglego rewidenta;
Imiy i nazwisko:
Numer w rejestrze:

1.4.2. Dane

identyfikuj~ce

Firma:
Adres siedziby:
Numer rejestru:
S'1d rejestrowy:
Numer NIP:

Bozena Graczy k
9941

podmiot uprawniony
KPMG Audyt Spolka z ogramczon'1 odpowiedzialnosci'1
sp.k.
ul. Chlodna 51, 00-867 Warszawa
KRS 0000339379
S'1d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S'1dowego
527-26-15-362

KPMG Audyt Spolka z ograniczon'1 odpowiedzialnosci'1 sp.k. jest wpisana na listy podmiotow
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzon'1 przez Krajow'1 Rady
Bieglych Rewidentow, pod numerem 3546.
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1.5.

Informacje

0

sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporz~dzone na dzien 31 grudnia 2011 r. i za rok
obrotowy koncz~cy si~ tego dnia zostalo zbadane przez KPMG Audyt spolka z ograniczon~
odpowiedzialnosci~ sp.k i uzyskalo opini~ bieglego rewidenta bez zastrzezen.
Pol~czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz
ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym zostalo zatwierdzone w dniu 26 kwietnia 2012 r. przez Walne
Zgromadzenie Towarzystwa.
Pol~czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz
ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w S~dzie Rejestrowym w dniu 2 maja 2012 r.
Pol~czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
ogloszone zostalo w Monitorze Polskim B nr 2011 z dnia 11 wrzesnia 2012 r., a sprawozdanie
jednostkowe Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu w Monitorze Polskim B nr 2012 z dnia
11 wrzesnia 2012 r.

1.6.

Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib~ w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 i dotyczy
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na ktore sklada si~ zestawienie lokat oraz bilans
sporz~dzony na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian
w aktywach netto za rok obrotowy koncz~cy si~ tego dnia oraz noty objasniaj~ce i informacja
dodatkowa.
Badanie sprawozdania jednostkowego Sllbfllndllszll przeprowadzono zgodnie z umow~ z dnia
12 lipca 2012 r., zawart~ na podstawie llchwaly Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Fllndllszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 26 marca 2012 r. odnosnie wyboru podmiotu
llprawnionego do badania sprawozdania jednostkowego.
Badanie sprawozdania jednostkowego Sllbfllndllszll przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialll 7 llstawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachllnkowosci (Dz. U. z 2013 r.
poz. 330) Lllstawa 0 rachunkowosci"), krajowych standard ow rewizji finansowej wydanych
przez Krajow~ Rad~ Bieglych Rewidentow oraz Mi~dzynarodowych Standard ow Rewizji
Finansowej.
Badanie sprawozdania finansowego zostalo przeprowadzone w siedzibie Fllnduszu w okresie
od 26 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. oraz od 26 Illtego 2013 r. do 8 marc a 2013 r.
Zarz~d

Towarzystwajest odpowiedzialny za prawidlowosc ksi~g rachllnkowych, sporz~dzenie
i rzeteln~ prezentacj~ sprawozdania jednostkowego zgodnie z llstaw~ 0 rachllnkowosci,
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowi~zllj~cymi przepisami
prawa.
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Naszym zadaniem bylo, W oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporz~dzenie
raportu uzupelniaj~cego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci
ksi~g rachunkowych stanowi~cych podstaw~ jego sporz~dzenia.
Zarz~d Towarzystwa zlotyl w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie 0 rzetelnosci i
jasnosci zal~czonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen wplywaj~cych
w spos6b znacz~cy na dane wykazane w sprawozdaniu jednostkowym za rok badany.

W trakcie badania sprawozdania jednostkowego Zarz~d Towarzystwa zlotyl wszystkie z~dane
przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udost~pnil nam wszelkie dokumenty
i informacje niezb~dne do wy'dania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b
przeprowadzonego badania wynika ze sporz~dzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajduj~cej si~ w siedzibie podmiotu uprawnionego.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spelniaj~ wym6g niezaleznosci od
badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. 0 bieglych rewidentach i ich samorz~dzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz 0 nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77 poz.
649 z p6iniejszymi zmianami).
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2.

Analiza finansowa Subfunduszu

2.1.

Ogolna analiza sprawozdania jednostkowego

2.1.1. Bilans

Aktywa
Srodki p ienit(zne i ich ekwiwalenty
Naleinosci
Transakcje przy zobowiqzaniu sit( drugiej strony do odkupu
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku. w tym:
- dlutne papiery wartosciowe
Skladniki lokat nienotowane naaktywnym rynku, w tym:
dfutne papiery wartosciowe
Zobowillzania
Aktywa netto
Kapital subfunduszu
Kapital wplacony
Kapital wyplacony
Dochody zatrzymane
Zakumulowane. nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany. nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapital subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa
A

S
T

Kategorie jednostek uczestnictwa

A
S
T

7

31.12.2012
zl '000

31.12.2011
zl '000

849350
7600
20770
4904
766 194
502856
49882
31 313
22366
826984
15905
13 157850
(13141945)
760631
163 381

1008573
2879
79426
758 161
-169023
168 107
1-11 -175
59198
9-19375
285881
13041347
(12 755 466)
679929
151 735

597 250
50448
826984

528 194
(16435)
949375

Liczba
14023959.948
10551 364.774
3 121 138.943

Liczba
17844117.459
14 393 860.284
5 362 135.529

Warto$c
aktywow netto
na jednostkt(
uczestnictwa
(zl)
29.01
30.42
31.79

Wartosc
aktywow netto
najednostkt(
uczestnictwa
(zl)
24.55
25.61
26.63
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2.1.2. Rachunek wyniku Z operacji
1.01.2012 31.12.2012
zl '000
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udzialy w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo raznic kursowych
Pozosta!e

39935
12553
27362

Koszty subfunduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Oplaty dla depozytariusza
Oplaty za zezwolenia i rejestracyjne
Koszty odsetkowe
Ujemne saldo raznic kursowych

28289
22555

1.01.2011 31.12.2011
zl'OOO
47262
10104
35429
1729

20

252

32873
31634
328

I

498
4684
299

440

Koszty subfunduszu netto

28289

32873

Przychody z lokat netto

11646

14389

Pozostale

Zrealizowany i niezrealizowany zysk/(strata)
Zrealizowany zy.skl(strata) ze zbycia lokat. w tym:
::: tytufu ro:!:nic kursowych
Wzrost/(spadek) niezrealizowanego zyskul(straty) z wyceny lokat. w tym:
-::: tytl/ill roznic kursowych

135939
69056
8../3
66883
(13092)

147585

Wynik z operacji

Wynik z
operacji
przypadajacy
najednostk y
uczcstnictwa
(zl)
4,46

Kategoria jednostek uczestnictwa

A
S

4.81
5.16

T

8

471

(146037)
21020
{-I 521)
(167057)
17057

(131648)
Wynikz
opcracji
przypadajacy
na jednostky
uczcs"tnictwa
(zl)
(2,95)

(2.93)
(2.90)
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2.2.

Wybrane wskazniki finansowe

Lokaty (zl'OOO)
Wartosc aktywow netto Subfunduszu (zl'OOO)
Wartosc aktywow netto najednostky uczestnictwa A (zl)
Wartosc aktywow netto najednostky uczestnictwa S (zl)
Wartosc aktywow netto najednostky uczestnictwa T (zl)
Kapital Subfunduszu (zl'OOO)
Wynik z operacji (zl'OOO)
Procentowa zmiana wartosci ak1:ywow netto na jcdnostky uczestnictwa A
Procentowa zmiana wartosci aktywow netto najednostk y uczestnictwa S
Procentowa zmiana wartosci aktywow netto najednostk y uczestnictwa T
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31.12.2012

3 1.12.20 II

31.12.2010

816076
826984
29.01
30.42
31.79

926268
949375
24.55
25,61

1460877
1 479942
27.50

15905
147585
18.17%
18.78%
19,38%

26.63
285881
(131 648)
(10.73%)
(10.27%)
(9,82%)

28.54
29.53
684800
137011
9.34%
9.85%
10.39%
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3.

CZftsc szczegolowa raportu

3.1.

System rachunkowosci
Subfundusz posiada aktualn~ dokumentacjy opisuj~q zasady rachunkowosci, przyjyte przez
Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy 0 rachunkowosci
i rozporz~dzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczeg61nych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r., nr 249, poz. 1859)
("Rozporz~dzen ie").

Zarz~d

W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego
wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dzialania systemu rachunkowosci.

dokonalismy

przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znacz~cych nieprawidlowosci
systemu rachunkowosci, kt6re nie zostalyby usuniyte, a mogly miec istotny
wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci.

W

trakcie

dotycz~cych

Subfundusz przeprowadzil inwentaryzacjy skladnik6w maj~tkowych w terminach okrdlonych
wart. 26 ustawy 0 rachunkowosci oraz dokonala rozliczenia i ujycia w ksiygachjej wynik6w.

3.2.

Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z
uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktyw6w
W zakresie objytym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych
nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, termin6w i
procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosci wyceny aktyw6w
wedlug zasad okreslonych w przepisach prawa i statucie Funduszu. Przeprowadzone badanie
nie mialo na celu weryfikacji polityki inwestycyjnej Subfunduszu i dotrzymywania strategii
zarz~dzaniajego lokatami.
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3.3.

Noty objasniaj~ce
jednostkowego

informacja

dodatkowa

do

sprawozdania

Dane zawarte w notach objasniaj~cych i informacji dodatkowej do sprawozdania
jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i
prawidlowo. Noty objasniaj~ce i informacja dodatkowa stanowi~ integraln~ czysc
sprawozdania jednostkowego.

W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa

ograniczon~ odpowiedzialnosci~

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

18 kwietnia 2013 r.
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sp.k.

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu
Subfundusz
w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest za/qcznikiem do sprawozdania polqczonego funduszu
Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

-

.

Ii) .....

_.C ;

-

-

----

Fundusze Inwestycyjne Arka -

\,-

Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu
subfundusz w Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Opinia i Raport
Niezaleznego Bieglego Rewidenta
Rok obrotowy koncz'lcy si y
31 grudnia 2012 r.

Opinia zawiera 2 strony
Raport uzupemiajqcy zawiera 11 stron
Opinia niezale:znego bieglego rewidenta
oraz raport uzupemiajqcy
z badania sprawozdaniajednostkowego
za rok obrotowy konczqcy sit(
31 grudnia 2012 r.

© :?013 KPMG Audyt spOtka Z ograniczonq odpowiedzialnosci q sp k. jest polsk& spOtkq komandytow& i czfonkiem sieci KPMG
sktadajqcej si~ z niezaleznych spOtek czfonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
(,"KPMG International'l), podmiotem prawa szwajcarskiego Wszelkie prawa zastrzezone

KPMG Audyt

$po/ka z

ograniczon~

odpowiedzialnosci~

sp.k.

ul. Chtodna 51
00-867 Warszawa
Poland

Telefon
Fax
E-mail
Internet

+482252811 00
+4822528 1009
kpmg@kpmg.pl
wwwkpmg.pl

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Opinia 0 sprawozdaniu jednostkowym

Przeprowadzilismy badanie zal'!czonego sprawozdaniajednostkowego Arka BZ WBK Ochrony
Kapitaru subfunduszu w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym z siedzib,! w
Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 ("Subfundusz"), na kt6re sklada siy zestawienie lokat oraz
bilans spor:li!dzone na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie
zmian w aktywach netto za rok obrotowy koncz'!cy siy tego dnia oraz noty objaSniaj,!ce i
informacja dodatkowa.

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
Zar:li!d BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksi,!g rachunkowych, sporz,!dzenie i rzeteln'! prezentacjy tego
sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw'! z dnia 29 wrzdnia 1994 r. 0 rachunkowosci
(Oz. U. z 2013 r. poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), wydanymi najej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz innymi obowi,!zuj,!cymi przepisami prawa. Zarz'!d Towarzystwa jest
odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrzn'l, kt6r,! uznaje za niezbydn'l, aby spor:li!dzane
sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych
dzialan lub blyd6w.
Zgodnie z ustaw'! 0 rachunkowosci, Zar:li!d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej S,!
zobowi,!zani do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagama
przewidziane w tej ustawie.

Odpowiedzialnosc Bieg/ego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii 0 tym
sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksi,!g rachunkowych stanowi,!cych podstawy
jego sporz,!dzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdziaru 7 ustawy 0 rachunkowosci, krajowych standard6w rewizji finansowej
wydanych przez Krajow,! Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w
Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladaj,! na nas obowi,!zek postypowania zgodnego z
zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac
racjonaln,! pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowi,!ce podstawy
jego sporz,!dzenia s,! wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie pol ega na przeprowadzeniu procedur maj,!cych na celu uzyskanie dowod6w badania
dotycz,!cych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur
badania zaleZy od naszego os,!du, w tym oceny ryzyka wyst,!pienia istotnej nieprawidlowosci
sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub blyd6w. Przeprowadzaj'!c oceny
tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrzn,! zwi'lZan,! ze sporz,!dzeniem oraz
rzeteln,! prezentacj,! sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do
okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyrazenia opinii na temat skutecznosci dzialania
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kontroli wewn~trznej w jednostce. Badanie obejmuje rowniez oceny odpowiedniosci stosowanej
polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunkow dokonanych przez Zarz'!d oraz oceny ogolnej
prezentacji sprawozdania jednostkowego.
Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowi,! wystarczaj,!C'!
odpowiedni,! podstawy do wyraZenia przez nas opinii z badania.

Op in ia

Naszym zdaniem, zal'!czone sprawozdanie jednostkowe Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu
subfunduszu w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym przedstawia rzetelnie i
jasno sytuacj~ maj'!tkow,! i finansow'! Subfunduszu na dzien 31 grudnia 2012 r., wynik z
operacji za rok obrotowy koncz'!cy siy tego dnia, zostalo sporz'!dzone, we wszystkich istotnych
aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci obowi'lZuj,!cymi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej okrdlonymi w ustawie 0 rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisach
wykonawczych, jest zgodne z wplywaj,!cymi na tresc sprawozdania jednostkowego
Subfunduszu przepisami prawa i postanowieniami statutu Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego oraz zostalo sporz'!dzone na podstawie prawidlowo prowadzonych,
we wszystkich istotnych aspektach, ksi,!g rachunkowych.

W imieniu KPMG Audyt Spolka z ograniczon,! odpowiedzialnosci,! sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 5 1
00-867 Warszawa
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Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

MaMdallria Grzesik
Bie~ly ~ident
Nr ewidencyjny 12032

I 8 kwietnia 2013 r.

2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BZ WBK Towarzvstwo FunduSZV Inwestvcvinvch S.A.
PI. Wolnoscl16. 61-139 Poznan
telefon: (+48) 6185513 22
faks: [+48] 61 85513 21

OSWIADCZENI E ZARZJ\DU
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330
z pozniejszymi zmianami) oraz rozporzqdzeniem Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczego1nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarzqd BZ WBK
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Ochrony
Kapitalu subfundusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym za okres od 1 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku, ktore obejmuje:
I.

Zestawienie lokat wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazujqce skladniki lokat subfunduszu
w wysokosci 705 973 tys. zl.

2.

Bilans subfunduszu sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokosci
713 829 tys. zl.

3.

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy dodatni
wynik z operacj i w wysokosci 41 707 tys. zL

4.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqce
zmniejszenie wartosci aktywow netto subfunduszu w wysokosci 123830 tys. zl.

5.

Noty objasniajqce.

6.

Informacjy dodatkowq.

W imieniu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Jacek Marcinowski
Pr~zes

,

Zarzqdu

r,l,

,
,

/l'~

J!
\

Data: 18 kwietnia 2013 roku

www.arka.pl

Michal Zimpel

Marlena Janota

Aleksandra Juszczyk

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Oyrektor Ozialu
Wyceny i
Sprawozdawczosci
Funduszy Inwestycyjnych
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(osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksi&g rachunkO\vych)

Roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu Subfundusz w Arka BZ WBK FlO

SPIS TREse I
Zestawienie lokat ............................................. .

...................... 3

Bilans ..

.......................... 7

Rachunek wyniku z operacji .................................................................................................... .

.. ......................... 8

Zestawienie zmian w aktywach neUo ........................................................ ..
Noty objasniajqce .......................................................................................................... ..
Informacja dodatkowa ..............................................................................................................

2

........................ 9

.......................... 11
.................................... 20

Roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu Subfundusz w Arka BZ WBK FlO

Zestawienie lokat
1) Tabela gl6wna
31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

Wartos~

Sktadnikl lokat

Warto~

Wartos~

wedJug
wyceny na
dzien
bllansowy
(wtys. zt)

wedJug ceny
nabycia
(wtys.zt)

Wartos~

Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

wedJug
wyceny na
dzlen
bllansowy
(wtys. zJ)

wedtug ceny
nabycla
(wtys. zt)

Procentowy
udzlatw
aktywach
og6tem

Akcje

-

-

-

-

-

-

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

-

-

-

Kwity depozytowe

-

-

-

-

-

-

81354

81909

11,11%

56513

57201

6,49%

636425

624064

84,63%

791 552

781315

88,63%

Usty zastawne
Dluzne papiery wartosciowe
Instrumenty pochodne

-

-

-

-

-

-

Udzialy w sp6lkach z ograniczonq
odpowiedzialnosciq

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania majqce
siedzibE;l za granicq

-

-

-

-

-

-

Wierzytelnosci

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nienuchomosci

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

717779

705973

95,74%

848 065

838516

95,12%

Suma
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2) Tabele

Listy zastawne

uzupEKniaj~ce

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
emitenta

Emltent

Tennln
wykupu

Warunki
oprocen- Rodzaj listu
towanla

Podstawa
emisji

Wartost
nominalna
jednego
listu
(wzl)

Liczba

Wartosc
Wartosc
wedlug
wedlug
wycenyna
ceny
dzlen
nabycia
bilansowy
(wtys. zl)
(wtys. zI)

Procentowy
udzialw
aktywach
og6lem

Notowane na aktywnym rynku regulowanym
Ustawa z dnia

BRE BANK
HIPOTECZNY
Aktywny rynek
SA SERIA
regulowany
HPA17
(PLRHNHP00250)

Gielda Papierow
BRE Bank
Wartosciowych
Hipoteczny
wWarszawie
S.A.
SA

Zmienny
Rzeczpospolita
2013-10-21 kupon
Polska
(5,79%)

BRE BANK
HIPOTECZNY
Aktywny rynek
SA SERIA
regulowany
HPA18
(PLRHNHP00268)

Gielda Papierow
BRE Bank
Wartosciowych
Hipoteczny
wWarszawie
SA
SA

Zmienny
Rzeczpospolita
2017-04-20 kupon
Polska
(6,07%)

Nie dotyczy

BRE Bank
Hipoteczny
SA

29 sierpnia
Hipoteczny 1997 r. 0 listach
list zastawny zastawnych i
bankach
hipotecznych

1000,00

8228

8228

8331

1,13%

Ustawa z dnia
29 sierpnia
Hipoteczny 1997 r. 0 listach
list zastawny astawnych i
bankach
hipotecznych

1ODO.DC

885e

8850

895

1,21%

Zmienny
Rzeczpospolita
2016-04-20 kupon
Polska
(5,92%)

Ustawa z dnia
29 sierpnia
Hipoteczny 1997 r. olistach
list zastawny zastawnych i
bankach
hipotecznych

10OD,DC

20976

20976

21220

2,88%

Nie dotyczy

BRE Bank
Hipoteczny
SA

Zmienny
Rzeczpospolita
2018-06-15 kupon
Polska
(5,91%)

Ustawa z dnia
29 sierpnia
Hipoteczny 1997 r. 0 listach
hst zastawny zastawnych i
bankach
hipotecznych

1000,00

8600

8600

8620

1,17%

Nie dotyczy

PEKAO
Bank
Hipoteczny
SA

Zmienny
Rzeczpospolita
2017-12-09 kupon
Polska
(5,67%)

1000,00

1510C

15100

15149

2,06%

Nie dotyczy

PEKAO
Bank
Hipoteczny
SA

Zmienny
Rzeczpospolita
2019-03-18 kupon
Polska
(5,17%)

1 000, DC

19600

19600

19636

2,66%

813504

81354

81909

11,11%

Nienotowane na rynku aktywnym
BRE BANK
Nienotowane
HIPOTECZNY
na rynku
SA SERIA
HPA13
aktywnym
(PLRHNHP00219)
BRE BANK
Nienotowane
HIPOTECZNY
na rynku
SA SERIA
aktywnym
HPA19
(PLRHNHP00276)
PEKAO BANK
Nienotowane
HIPOTECZNY
SASERIA
na rynku
aktywnym
LZ-II-05
(PLBPHHPOO093)
PEKAO BANK
Nienotowane
HIPOTECZNY
SA SERIA
na rynku
aktywnym
LZ-II-07
PLBPHHPOO119)

Ustawa z dnia

~9 sierpnia

Hipoteczny 1997 r. 0 listach
list zastawny Izastawnych i
bankach
hipotecznych
Ustawa z dnia

29 sierpnia
Hipoteczny 1997 r. olistach
list zastawny astawnych i
bankach
hipotecznych

Suma

D/ume paplery
wartoSclowe

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emltent

WartoSc
nomlnalna
jadnej obllgacjl
(wzl)

Wartost
Wartost
Procentowy
wedlug
wedlug
wycenyna
udzlalw
ceny
dzlen
aktywach
nabycla
og6/em
bilansowy
(wtys. zl)
(wtys. zl)

Kraj siedzlby
emitenta

Tennin
wykupu

Warunkl
oprocentowania

2013-02-16

Zmienny kupon
(5,51%)

1000,00

19160

19151

19575

2,65%

Liczba

o tennlnie wykupu do 1 roku
Obligacje
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym
BANK
GOSPODARSTW

~KRAJOWEGO iAktywny rynek

BondSpot Alternatywny System
Obrotu

Bank
Gospodarstwa
Krajowego

Rzeczpospolita
Polska

CAN-PACK SA
Nienotowane na
SERIA
CANPACK240520 rynku aktywnym
13

Nie dotyczy

Can-Pack SA

Rzeczpospolita
Polska

2013-09-27

Zmienny kupon
(5,46%)

10000,00

1330

13300

13308

1,80%

LBI HF LANISL
Nienotowane na
FLOAT 300910
(XS0230606989 ) rynku aktywnym
(0)

Nie dotyczy

LBIHF

Islandia

2010-09-30

Zmienny kupon
(0,00%)

1000,00

30000

30000

0

0,00%

POLSKIE
G6RNICTWO
NAFTOWE I
Nienotowane na
GAZOWNICTWO
rynku aktywnym
SA SERIA
PGNG1309190K
(PLPGNIGOOO71 )

Nie dotyczy

Rzeczpospolita
Polska

2013-09-19

Zerowy kupon
(0,00%)

10000,00

145E

13797

14006

1,90%

Nienotowane na
rynku aktywnym

Nie dotyczy

Rzeczpospolita
Polska

2013-10-24

Zmienny kupon
(4,98'10)

1000,00

79000

79000

80207

10,88%

SERIA
nieregulowany
BGK0213S001A BGK0213
(PLOOO0500039)
Nienotowane na rynku aktywnym

PP1013
(PLOOOD103370)

ietwo
Naftowe j
Gazownictwo
SA

Skarb Panstwa
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O!uzne papiery
wartosciowe

Rodzaj rynku

Warunki
oprocentowania

Emitent

Kraj siedzlby
emitenta

Nie dotyczy

Skarb Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2013-D1-30

Zerowy kupon
(0,00%)

Nie dotyczy

Bank Polska
Kasa Opieki
SA

Rzeczpospolita
Polska

2013-03-14

Staty kupon
(5,26%)

Gielda
Papier6w
Rzeczpospolita
Wartosciowych
Polska
wWarszawie
SA

2017 -O1-()2

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie fJtematywny System
Obrotu

Bank Polskiej
Sp6ldzielczosci Rzeczpospolita
Polska
SAw
Warszawie

!Treasury BondSpot
Poland

Skarb Paristwa

Nazwa rynku

Termin
wykupu

Wartosc
nominalna
jednej obligacji
(wz/)

Wartosc
Wartosc
wecRug
Procentowy
wed/ug
wyceny na
udzialw
ceny
dzier't
aktywach
nabycia
bilansowy
og6/em
(wtys. z/)
(w tys. z/)

Llczba

Bony skarbowe
Nienotowane na rynku aktywnym
SKARB
PANSTWA BON
SKARBOWY
BS130130
(PLOOOOO06136)

Nienotowane na
rynku aktywnym

10000,00

4000

38 359

39854

5,40%

1000,00

21800

21800

22138

3,00%

Zmienny kupon
(6,31%)

100,00

106515

10652

10718

1,45%

2022-11-29

Zmienny kupon
(8,30%)

100,00

70000

7000

7121

0,97%

Rzeczpospolita
Polska

2023-08-25

Indeksowany
kupon (2,75%)

1148,87

12000

14338

15781

2,14%

MCI
Management
SA

Rzeczpospolita
Polska

2014-03-31

Zmienny kupon
(8,95%)

1000,00

3382

3382

3452

0,47%

Inne
Nlenotowane na rynku aktywnym
BANKPOLSKA
KASA OPIEKI
SA
DC22P140313PEKAO CERT
140313

Nienotowane na
rynku aktywnym

o terminie wykupu powyiej 1 roku
Obligacje
Notowane na aktywnym rynku regulowanym
GIEt.DA
PAPIER6w
WARTOSCIOWY
Aktywny rynek
CHW
WARSZAWIE
regulowany
SA SERIA AGPW0117
(PLGPWOOOOO33)

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie S.A.

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym
BANK POLSKIEJ
SP6t.DZIELCZOV>-ktywny rynek
SCI SAW
nieregulowany
WARSZAWIE
SERIA BPS1122
(PLBPSOOOO040)
IZ0823
(PLOOO0105359)

Aktywny rynek
nieregulowany

MCI
MANAGEMENT
Aktywny rynek
SA SERIAFnieregulowany
MCI0314
(PLMCIMG00137)

Gielda Papier6w
Iwartosciowych w
Warszawie -

~Itematywny System
Obrotu

OT LOGISTICS
SA SERIAAAktywny rynek
nieregulowany
ODR1114
(PLODRTSOO025)

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
lWarszawie V>-Itematywny System
Obrotu

OT Logistics
SA

Rzeczpospolita
Polska

2014-11-28

Zmienny kupon
(8,62%)

1000,00

2022

2022

2050

0,28%

POLSKI
KONCERN
NAFTOWY
ORLEN SA
Aktywny rynek
SERIA
nieregulowany
ORLEN002
270219 PKN0219
(PLPKNOOOO083)

BondSpot Altematywny System
Obrotu

Polski Koncern
Rzeczpospolita
Naftowy Orlen
Polska
SA

2019-02-27

Zmienny kupon
(6,72%)

100000,00

112

11200

11583

1,57%

POLSKIE
G6RNICTWO
NAFTOWE I
GAZOWNI CTWO Aktywny rynek
nieregulowany
SA SERIA
PGNG170619PZ PGN0617
(PLPGNIGOO063)

BondSpot
Altematywny System
Obrotu

Polskie
G6rnictwo
Naftowe I
Gazownictwo
SA

Rzeczpospolita
Polska

2017-06-19

Zmienny kupon
(5,43%)

10000,00

390

3900

3965

0,54%

POWSZECHNA
KASA
OSZCZE;DNOSCI
BANK POLSKI
Aktywny rynek
SA SERIA
nieregulowany
OP0922 PK00922
(PLPK00000081 )

BondSpot Altematywny System
Obrotu

Rzeczpospolita
Polska

2022-09-14

Zmienny kupon
(6,60%)

100 000,00

7

7300

7516

1,02%

Powszechna
Kasa
Oszcz~dnosci

Bank Polski
SA

PS0418
(PLOOO0107314)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury BondSpot
Poland

Skarb Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2018-04-25

Staly kupon
(3,75%)

1000,00

11700

11854

12322

1,67%

WZ0115
(PLOOO0106480)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury BondSpot
Poland

Skarb Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2015-01-25

Zmienny kupon
(5,15%)

1000,00

148616

147909

152829

20,73%

WZ0117
(PLOOO0106938)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury BondSpot
Poland

Skarb Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2017-01-25

Zmienny kupon
(5,15%)

1000,00

60840

60999

62601

8,49%

~0118

(PLOOO0104717)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury BondSpot
Poland

Skarb Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2018-01-25

Zmienny kupon
(5,15%)

1000,00

94600

93681

97272

13,19%

WZ0121
(PLOOO0106068)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury BondSpot
Poland

Skarb Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2021-01-25

Zmienny kupon
(5,15%)

1000,00

22550

22233

22957

3,11%
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Dluine papiery
twartosc iowe

Nazwa rynku

Rodzaj rynku

Emitent

Kraj sledziby

emitenta

Termln
wykupu

Warunki
oprocentowania

WartoSc
nomlnalna
jednej obligacji
(wz/)

Liczba

Wartosc
WartoSc
wed/ug
Procentowy
wedlug
wyceny na
udzlatw
ceny
dzier'l
aktywach
nabycia
bilansowy
ogOtem
(wtys. z/)
(wtys. z/)

Nlenotowane na rynku aktywnym
BANK
GOSPODARSTWA
Nlenotowane na
KRAJOWEGO
rynku aktywnym
SERIA
BGK0215S002A BGK0215
(PLOOO0500047)

Nie dotyczy

Gospodarstwa
Krajowego

CIECH SA
Nienotowane na
SERIA02
rynku aktywnym
(PLCIECHOO083)

Nie dotyczy

Ciech SA

ENERGA SA
ENERGA SERIA Nlenotowane na
rynku aktywnym
tPLENERG00014)

Nie dotyczy

Energa SA

Bank

2015-02-16

Zmienny kupon
(5,77%)

1000,00

10400

10548

10654

1,45%

Rzeczpospclita
Polska

2017-12-05

Zmienny kupon
(9,33%)

10000,00

350

3500

3523

0,48%

Rzeczpospolita
Polska

2019-10-18

Zmienny kupon
(6,30%)

10000,00

1050

10500

10632

1,44%

701345

636425

62401><1

84,63""

Rzeczpospolita

Polska

Suma
• Na dzien bilansowy emitent nie dokona! wykupu obligacji. Wierzytelnosc zostala zgloszona do post~powania upadlosciowego.

3) Tabele dodatkowe
Grupy kapitalowe,

0

Wartosc wed/ug wyceny na dzlen
bilansowy (w tys. z/)

kt6rych mowa w art. 98 ustawy

Procentowy udzial w aktywach ogOtem

Grupa kapitalowa UnlCredit S.P.A.:

56923

7,72%

List zastawny PEKAO BANK HIPOTECZNY SA SERIA LZ-II-05 (PLBPHHPOO093)

15149

2,06%

List zastawny PEKAO BANK HIPOTECZNY SA SERIA LZ-II-07 (PLBPHHP00119)

19636

2,66%

Certyftkat depczytowy BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A DC22P140313 - PEKAO CERT
140313

22138

3,00%

Wartosc wediug wyceny na dzier'l
bilansowy (w tys. z/)

Sktadnlkllokat nabyte od podml0t6w, 0 kt6rych mowa w art. 107 Ustawy'

Procentowy udzlal w aktywach ogOtem

Obligacja PP1013 (PLOOO0103370)

80207

10,88%

Obligacja WZ0118 (PLOOO0104717)

12339

1,67%

Obligacja IZ0823 (PLOOO0105359)

6575

0,89%

Obligacja WZ0121 (PLOOOO106068)

4887

0,66%

Obligacja WZ0117 (PLOOO0106936)

5145

0,70%

Obligacja BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA BGK0213S001A - BGK0213
(PLOOO0500039)

7867

1,07%

• Tabela prezentuje skladniki lokat Subfunduszu, kt6re byly przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Subfunduszu lub z podmiotem dominujqcym w
stosunku do Towarzyslwa. Prezentacji podlega tylko ta CZEilSC skladnika lokat, dla kt6rej drugq stronq transakcji byl Depozytariusz Subfunduszu lub podmiot
dominujqcy w stosunku do Towarzyslwa. Na dzien 31.12.2012 roku w portfelu Subfunduszu nie istnialy skladniki loka!, kt6re bylyby przedmiotem transakcji
Subfunduszu z akcjonariuszem Towarzyslwa, jak r6wniei: z podmiotami zalei:nymi w stosunku do Towarzyslwa lub Depozytariusza Subfunduszu.
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Bilans
(w tysiC\.cach ztotych, z wyjcttkiem liczby (w szt) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zm
~

31.12.2011 r.

31.12.2012 r.
737398

881557

5932

1483

21720

16110

3773

25448

4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

447026

508398

- dluz ne papiery wartosciowe

429742

485215

5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

258947

330118

- dluzne papiery wartosciowe

194322

296 100

II. Zobowi/lzanla

23569

43 898

III. Aktywa netto

713829

837659

IV. Kapltat Subfunduszu

252809

418346

20086080

19823156

(1983327 1)

(19404810)

V. Dochody zatrzymane

484169

436709

1. Zakumulowahe, nierozdysponowane przychody z lokat nello

435855

408916

48314

27793

VI. Wzrost (spadek) wartotci lokat w odniesienlu do ceny nabycia

(23149)

(17396)

VII. Kapitat Subfunduszu i zakumulowany wynlk z operacjl

713829

837659

I. Aktywa
1. Srodki pieniEilzne i ich ekwiwalenty
2. Naleznosci
3. Transakcje przy zobowiqzaniu siEil drugiej strony do odkupu

1. Kapital wplacony
2. Kapital wyplacony

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

Kategorie jednostek uczestnictwa

Llczba

Llczba

A

13532301,426

14781 682,900

S

9 937 926,200

13867262,163

T

2340575,970

3325 078,892

Wartot~

aktyw6w netto na
jednostkQ uczestnictwa

Kategorie jednostek uczestnictwa

Wartot~

aktyw6w netto na
jednostkQ uczestnictwa

A

27,43

25,97

S

27,82

26,32

T

28,25

26,70

Bilans nalezy analizowac Iqcznie z nolami objasniajqcymi
finansowego.

informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cZEilsc sprawozdania
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Rachunek wyniku

Z

operacji

(w tysictcach ztotych, z wyjcttkiem wyniku z operacji na jednostkQ uczestnictwa (w zt»
1.01.2012 r.
-31.12.2012 r.

1.01.2011 r.
-31.12.2011 r.

I. Przychody z lokat

34598

26774

1. Przychody odsetkowe

34598

26774

0

-

II. KOszty Subfunduszu

7659

6601

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

7176

6198

52

51

0

0

431

352

2. Pozostale

2. Optaty dla Depozy1ariusza
3. Optaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
4. Koszty odsetkowe

-

III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

-

7659

6601

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

26939

20173

VI. Zreallzowany i nlezrealizowany zysk (strata)

14768

13296

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

20521

11097

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

(5753)

2199

VII. Wynlk z operacji

41707

33469

IV. Koszty Subfunduszu netta (II-III)

Wynik z operacjl
przypadajltcy na
kategori, jednostek
uczestnictwa

Kategoria jednostek uczestnictwa

Wynik z operacji
przypadajltcy na
kategori, jednostek
uczestnlctwa

A

1,46

0,98

S

1,50

1,02

T

1,55

1,06

Rachunek wyniku z operacji nalezy analizowac Iqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZE;lSC sprawozdania
finansowego.
Wynik z operacji przypadajqcy najednostkE;l uczestnictwa obliczono w nastE;lpujqcy spos6b:
Dla kazdego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostaly zmiany w aktywach netlo na poszczeg61ne typy jednostek uczestnictwa oraz analogiczne
zmiany w wartosciach kapitalu. R6znica tych dw6ch wartosci na kazdy dzieri wyceny stanowi dzienny wynik z operacji dla danego typu jednostki. Obliczony
w ten spos6b wynik z operacji na dany typ jednostki podzielony zostal przez liczbE;l jednostek uczestnictwa przypadajqcq na dany dzieri wyceny. Sum a
obliczonych w ten spos6b iloraz6w stanowi wynik z operacji przypadajqcy na kategoriE;l jednostek uczestnictwa.
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Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysiq.cach zfotych, z wyjqtkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))
1.01.2012 r.
-31.12.2012 r.

1.01.2011 r.
-31.12.2011 r.

I. Zmlana warto~ci aktyw6w netto
1. Wartosc aktyw6w netio na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

837659

696385

41707

33469

a) przychody z lokat netio

26939

20173

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

20521

11 097

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

(5753)

2199

41707

33469

-

-

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

3. Zmiana w aktywach netlo z ty1ulu wyniku operacji
4. Dystrybucja dochod6w (przychod6w) Subfunduszu (razem), w tym:
a) z przychod6w z lokat netlo
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychod6w ze zbycia lokat

(165537)

107805

a) zmiana kapitalu wplaconego (powiEilkszenie kapitalu z tytulu zby1ych jednostek
uczestnictwa)

262924

688148

b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z ty1u1u odkupionych
jednostek uczestnictwa)

428461

580343

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

(123830)

141274

7. Wartosc aktyw6w netio na koniec okresu sprawozdawczego

6. I:.qczna zmiana aktyw6w netlo w okresie sprawozdawczym

713829

837659

8. Srednia wartosc aktyw6w netlo w okresie sprawozdawczym

758321

849516

A

15 065 570,881

13716324,014

S

4 948 349,427

15 561 824,549

T

2 159437,207

4909810,319

A

16314952,355

11341446,756

S

8877 685,390

12449867,064

T

3143940,129

6039581,811

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zby1ych jednostek uczestnictwa

-

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

c) saldo zmian
A

(1 249381,474)

2374877,258

S

(3 929 335,963)

3 111 957,485

T

(984502,922)

(1129771,492)

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajqco od poczqtku dzialalnosci Subfunduszu, w
tym:
a) liczba zby1ych jednostek uczestnictwa

A

477 549 136,294

462483565,413

S

366433024,738

361 484675,311

T

141 452773,700

139 293 336,493

A

464016834,868

447701 882,513

S

356 495 098,538

347617413,148

T

139112197,730

135968257,601

A

13 532 301,426

14781682,900

S

9 937 926,200

13867262,163

T

2340575,970

3325078,892

A

13 532 301,426

14781682,900

S

9 937 926,200

13867262,163

T

2340575,970

3 325 078,892

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

c) saldo zmian

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
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1.01.2012 r.
-31.12.2012 r.

1.01.2011 r.
-31.12.2011 r.

III. Zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa
1. Wartost aktyw6w netto na jednostkE;l uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego

A

25,97

24,99

S

26,32

25,30

T

26,70

25,64

A

27,43

25,97

S

27,82

26,32

T

28,25

26,70

2. Wartost aktyw6w netto na jednostkE;l uczestnictwa na koniec biezqcego okresu
5 prawozdawczeg 0

3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostkE;l uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym

A

5,62%

3,92%

S

5,70%

4,03%

T

5,81%

4,13%

4. Minimalna wartost aktyw6w netto na jednostkE;l uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym

A

25,98

24,99

data wyceny

2012-01-02

2011-01-03

data wyceny

2012-01-03

2011-01-04

data wyceny

2012-01-04

2011-01-05

data wyceny

2012-01-05

-

26,32

25,29

S
data wyceny

2012-01-02

2011-01-05

data wyceny

2012-01-03

data wyceny

2012-01-04

data wyceny

2012-01-05

-

26,70

25,63

data wyceny

2012-01-02

2011-01-05

data wyceny

2012-01-03

data wyceny

2012-01-04

data wyceny

2012-01-05

-

T

5. Maksymalna wartost aktyw6w netto na jednostkE;l uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym

A
data wyceny
data wyceny

S
data wyceny

T

27,43

25,97

2012-12-31

2011-12-30

-

2011-12-31

27,82

26,32

2012-12-31

2011-12-31

28,25

26,70

2012-12-31

2011-12-31

A

27,42

25,97

S

27,81

data wyceny
6. Wartost aktyw6w netto na jednostkE;l uczestnictwa wed!ug ostatniej wyceny w
okresie sprawozdawczym

T

26,31
26,69

2012-12-28

2011-12-30

IV. Procentowy udziat koszt6w Subfunduszu w srednlej wartoscl aktyw6w netta

data wyceny

1,01%

0,78%

1. Procentowy udzia! wynagrodzenia dla Towarzystwa

0,95%

0,73%

2. Procentowy udziat oplat dla Depozy1ariusza

0,01%

0,01%

Wszystkie wartosci procentowe zawarte w zestawieniu zosta!y policzone w skali ca!ego roku.
Zestawienie zmian w aktywach netto nalezy analizowat !qcznie z notami objasniajqcymi
sprawozdania flnansowego.
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Noty objasniajctce
Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis Przyjfltych zasad rachunkowosci

a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zostalo sporzqdzone zgodnie z ustawq
z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 L, poz. 330 z p6Zniejszymi zmianami) oraz przepisami
rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859).
Sprawozdanie zostalo sporzqdzone w j~zyku polskim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty, z wyjqtkiem wartosci aktyw6w
netto na jednostk~ uczestnictwa, podane zostaly w tysiqcach zlotych. Wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa
podana zostala w zlotych (z dokladnosciq do 0,01 zl). Liczba jednostek uczestnictwa zostala podana z dokladnosciq do 0,001
sztuki.

b)

Zasady ujmowania w

ksi~gach

rachunkowych operacji dotyczqcych Subfunduszu

Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje
w okresie, kt6rego dotyczq.

si~

w

ksi~gach

rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w

ksi~gowych

Nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia
umowy. Skladniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w Oniu Wyceny po godzinie 23:00 czasu polskiego oraz skladniki,
dla kt6rych do tego momentu nie otrzymano potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzgl~dnia si~ w najblizszej wycenie aktyw6w
Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiqzar'l.
Jezeli nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz w wyniku braku otrzymania przez Subfundusz potwierdzenia
zawarcia umowy we wSkazanym powyzej terminie zostalo uj~te w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dniu nast~pnym po
dniu zawarcia umowy wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku instrumentu finansowego wycenianego
w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje si~
wszystkie parametry wynikajqce z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a przede wszystkim dat~ zawarcia oraz rozliczenia
(daty przeplyw6w pieni~znych) transakcji.
Nabyte skladniki lokat ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowizje
maklerskie. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug wartosci ksi~gowej
r6wnej zero.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostajq transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego, w
rachunkowych Subfunduszu w pierwszej kolejnosci ujmuje si~ transakcj~ nabycia.

ksi~gach

Prowizja maklerska zaplacona przy zbyciu skladnika lokat obniza wynik ze sprzedazy danej lokaty.
Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wplywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w
pieni~znych, naleznosci oraz zobowiqzar'l w walutach obcych, a takze przychody odsetkowe, w sklad kt6rych wchodzq odsetki
naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w przypadku dluznych papier6w wartosciowych wycenianych
w wartosci godziwej naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papier6w przez emitenta oraz odpisy dyskonta.
Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza si~ przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody odsetkowe
od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza si~ zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych
papier6w wartosciowych przez emitenta.
Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuje udzial zrealizowanych r6znic kursowych w transakcjach zbycia skladnik6w
loka!.
przyrost wartosci dluznych papier6w wartosciowych w okresie mi~dzy ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu obliczany przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej powi~ksza niezrealizowany zysklstrat~ z wyceny loka!.
Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w

pieni~znych

na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych

powi~kszajq

wartost aktyw6w Subfunduszu w Oniu Wyceny.
Oniem wprowadzenia do kSiqg zmiany kapitalu wplaconego albo kapitalu wyplaconego jest dzier'l zbycia lub odkupienia
jednostek uczestnictwa. Na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okreslonym Oniu Wyceny
nie uwzgl~dnia si~ zmian w kapitale wplaconym oraz zmian kapitalu wyplaconego zwiqzanych z wplatami lub wyplatami
ujmowanymi w rejestrze uczestnik6w w tym Oniu Wyceny.
Zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji nabycia lub zbycia waluty ujmuje si~ w ksi~gach
rachunkowych Subfunduszu w dniu zawarcia transakcji (kontrakt forward walutowy). Gdy wartost godziwa kontraktu jest
dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu. Gdy wartost godziwa kontraktu jest ujemna, kontrakt ujmowany jest w
zobowiqzaniach bilansu.
Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dluzej niz w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje si~ jak kontrakty walutowe. Za
dzier'l roboczy uznaje si~ dzier'l roboczy w kazdym par'lstwie, kt6rego waluta jest przedmiotem transakcji. Transakcje te ujmuje
si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci ksi~gowej r6wnej zero, natomiast wynik
odnosi si~ w r6znice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia si~ je wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski.
Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg61nosci koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo r6znic kursowych
powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zobowiqzar'l w walutach obcych, a takze koszty
odsetkowe, do kt6rych zaliczamy odsetki od zaciqgni~tych kredyt6w i pozyczek oraz amortyzacj~ premii.
Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i pozyczek
efektywnej stopy procentowej.

zaciqgni~tych

przez Subfundusz rozlicza

si~

w czasie, przy zastosowaniu

Koszty lim itowane stanowict koszty wynagrodzenia Towarzystwa. Szczeg610we informacje zostaly zawarte w nocie 11.
Nast~pujqce

koszty zwiqzane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane Sq z aktyw6w Subfunduszu: prowizje
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maklerskie i bankowe, w tym zwiqzane z transakcjami kupna i sprzedazy papier6w wartosciowych i praw majqtkowych, prowizje
i oplaty zWiqzane z przechowywaniem aktyw6w Subfunduszu, odsetki od kredyt6w i pozyczek zaciqgni~tych przez Subfundusz,
prowizje i oplaty zwiqzane z przekazami pocztowymi, podatki i inne obciqzenia nalozone przez wlasciwe organy administracji
publicznej, w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne. Wyzej wymienione koszty stanowiq koszty nielimitowane
Subfunduszu i Sq pokrywane zgodnie z umowam i, na podstawie kt6rych Subfundusz jest zobowiqzany do ich ponoszenia, oraz
zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez wlasciwe organy administracji publicznej. Pozostale koszty
funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze srodk6w wlasnych.
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje si~ w walucie, w kt6rej Sq wyrazone, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu
wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzieri uj~cia tych operacji w ksi~gach
rachunkowych Subfunduszu.
c)

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowiqzari i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia si~, a zobowiqzania Subfunduszu ustala si~ w Oniu Wyceny (dzien okreslony w statucie
Subfunduszu, w kt6rym wycenia si~ aktywa Subfunduszu, ustala si~ wartost zobowiqzari Subfunduszu, ustala si~ wartost
aktyw6w netlo Subfunduszu oraz wartost aktyw6w netlo przypadajqcych na jednostk~ uczestnictwa albo certyfikat
inwestycyjny) oraz na dzieri sporzqdzania sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia

si~,

a zobowiqzania Subfunduszu ustala

si~

wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej.

1. Wartost godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczeg6lnosci: Iist6w zastawnych, dluznych papier6w
wartosciowych, w tym obligacji zamiennych bez uwzgl~dnienia prawa do zamiany, chyba ze jest dost~pna wartost godziwa
tego prawa) wyznacza si~ - ze wzgl~du na godziny zamkni~cia aktywnych rynk6w zagranicznych, na kt6rych moze lokowat
Subfundusz - wedlug kurs6w dost~pnych 0 godzinie 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w nast~pujqcy
spos6b:
a)

jezeli Ozieri Wyceny jest r6wnoczesnie zwykiym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego
dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Oniu Wyceny, z zastrzezeniem,
ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Oniu Wyceny kursu zamkni~cia, a w przypadku
braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik, za ostatni dost~pny kurs
przyjmuje si~ ten kurs albo wartost z Onia Wyceny.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowari ciqgiych, w kt6rym wyznaczany i oglaszany jest
zamkni~cia przyjmuje si~ ostatni kurs zamkni~cia w systemie notowari ciqgiych dost~pny 0 godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowari ciqgiych bez
przyjmuje si~ ostatniq cen~ transakcyjnq dost~pnq 0 godzinie 23:00.

odr~bnego

si~

wyznaczania kursu

kurs

zamkni~cia

b)

W przypadku papier6w notowanych w systemie notowari jednolitych przyjmuje
kursu jednolitego.

ostatni kurs ustalony w systemie

c)

jezeli Ozieri Wyceny jest r6wnoczesnie zwykiym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen
obrot6w na danym skladniku aktyw6w jest znaczqco niski albo na danym skladniku aktyw6w nie zawarto zadnej
transakcji - wedlug ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku,
skorygowanego w spos6b umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej, zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 8, z zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Oniu
Wyceny kursu zamkni~cia, a w przypadku braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej
jego odpowiednik, za ostatni dost~pny kurs przyjmuje si~ ten kurs albo wartost z uwzgl~dnieniem istotnych zdarzeri
majqcych wpiyw na ten kurs albo wartost;

d)

jezeli Ozieri Wyceny nie jest zwykiym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego
dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni~cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku
kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik, skorygowanej w spos6b
umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej. Za wiarygodnie oszacowanq wartost godziWq
danego skladnika aktyw6w notowanego na aktywnym rynku uznaje si~ wartost wyznaczonq poprzez zastosowanie
przyj~tego w uzgodnieniu z Oepozytariuszem modelu wyceny najbardziej odpowiedniego dla danego skladnika lokat,
zgodnie z najlepszq wiedzq Subfunduszu i praktykq rynku finansowego.

2. W przypadku gdy skladnik lokat jest przedmiotem obrotu na wi~cej niz jednym aktywnym rynku, wartosciq godziwq jest kurs
ustalony na rynku gl6wnym. Wyboru rynku gl6wnego dokonuje si~ na koniec kazdego kolejnego miesiqca kalendarzowego na
podstawie wolumenu obrotu na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku, pod warunkiem ze Subfundusz moze
dokonywat transakcji na tym rynku. W przypadku gdy brak jest mozliwosci obiektywnego lub wiarygodnego ustalenia
wielkosci wolumenu obrotu lub w przypadku identycznego wolumenu na kilku aktywnych rynkach, Subfundusz stosuje
kolejne, mozliwe do zastosowania kryterium:
a)

liczba zawartych transakcji na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku;

b)

ilost danego skladnika lokat wprowadzona do obrotu na danym aktywnym rynku;

c)

kolejnost wprowadzania do obrotu - jako rynek gl6wny wybiera
najwczesniej.

si~

3. Wartost skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza

rynek, na kt6rym dany skladnik lokat byl notowany

si~

w

nast~pujqcy

spos6b:

a)

list6w zastawnych, obligacji, bon6w skarbowych oraz pozostaiych dluznych papier6w wartosciowych - w skorygowanej
cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych
skladnik6w lokat zalicza si~ odpowiednio do przychod6w odsetkowych albo koszt6w odsetkowych Subfunduszu;

b)

depozyt6w bankowych - wedlug wartosci nominalnej, z
procentowej;

c)

kontrakt6w terminowych - wedlug wartosci godziwej metodq okreslajqcq stan rozliczeri Subfunduszu i jego kontrahenta
wynikajqcych z warunk6w umownych z uwzgl~dnieniem zasad wyceny dla instrumentu bazowego i terminu wykonania
kontraktu terminowego;

12

uwzgl~dnieniem

odsetek, przy zastosowaniu efektywnej stopy

Roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu Subfundusz w Arka BZ WBK FlO

d)

dluznych papier6w wartosciowych zawierajqcych wbudowane instrumenty pochodne - w przypadku gdy wbudowane
instrumenty pochodne Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, wartose jest wyznaczana przy
zastosowaniu modelu odpowiedniego dla danego papieru dluznego; jezeli wbudowane instrumenty pochodne nie Sq
seisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, to wartose wycenianego papieru stanowi sum~ wyceny dluznego
papieru wartosciowego (bez wbudowanego instrumentu pochodnego) wyznaczonej przy uwzgl~dnieniu efektywnej
stopy procentowej oraz wyceny wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczone na podstawie modeli
odpowiednich dla poszczeg61nych instrument6w pochodnych; w przypadku gdy ze wzgl~du na charakter instrumentu
pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu wyceny, wbudowany instrument pochodny lub caly instrument
(w zaleznosci od dost~pnosci danych) mogq bye wyceniane na podstawie oszacowania wartosei przez serwisy
Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters;

e)

skladnik6w lokat innych niz w podpunktach a)-d) - wedlug wartosei godziwej spelniajqcej warunki wiarygodnosci
okreslone w pkt 8.

4. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej
ceny nabycia - wartose godziwa wynikajqca z kSiqg rachunkowych stanowi, na dzieri przeszacowania, nowo ustalonq
skorygowanq cen~ nabycia.
5. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu wycenia si~, pOCZqwszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy
czym do dnia rozliczenia umowy kupna transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu wykazuje si~ w cenie
nabycia, kt6ra stanowi skorygowanq cen~ nabyeia. Na dzieri rozliczenia cena nabycia sluzy do wyliczenia skorygowanej ceny
nabycia.
6. Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu si~ Subfunduszu do odkupu, wycenia si~,
pOCZqwszy od dnia zawarcia umowy sprzedazy, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedazy zobowiqzania z tytulu transakcji przy
zobowiqzaniu si~ Subfunduszu do odkupu wykazuje si~ w cenie sprzedazy, kt6rastanowi cen~ skorygowanq.
7. Aktywa oraz zobowiqzania denominowane w walutach obcych wycenia si~ lub ustala w walucie, w kt6rej Sq notowane na
aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie Sq notowane na aktywnym rynku - w walucie, w kt6rej Sq denominowane, i wykazuje
si~ w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug sredniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na
Ozieri Wyceny.
8. Za wiarygodnie oszacowanq wartosc godziwq uznaje

si~

wartosc wyznaczonq poprzez:

a)

oszacowanie wartosci skladnika lokat przez wyspecjalizowanq, niezaleznq jednostk~ swiadczqcq tego rodzaju uslugi,
o He mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t~ jednostk~ przeplyw6w pieni~znych zwiqzanych z tym skladnikiem;

b)

zastosowanie wlasciwego modelu wyceny skladnika lokat,
pochodzq z aktywnego rynku;

c)

oszacowanie wartosei skladnika lokat za pomoCq powszechnie uznanych metod estymacji;

d)

oszacowanie wartosci skladnika lokat, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogloszonej na
aktywnym rynku ceny nier6zniqcego si~ istotnie skladnika, w szczeg61nosei 0 podobnej konstrukcji prawnej i celu
ekonomicznym.

0

He wprowadzone do tego modelu dane wejsciowe

9. Wartosc aktyw6w netlo dla poszczeg61nych typ6w jednostek obliczana jest w nast~pujqcy spos6b: WAN A (wartosc aktyw6w
netlo dla jednostek typu A) jest to WAN A z poprzedniego dnia wyceny powi~kszona 0 obroty na kapitalach dotyczqcych typu
jednostki A oraz 0 udzial jednostek typu A we wzroscie lub spadku wartosci aktyw6w (bez uwzgl~dniania biezqcych koszt6w
limitowanych) pomniejszona 0 koszty wedlug odpowiedniej stawki oplaty za zarzqdzanie dla danego typu jednostki za dzieri
od ostatniego Onia Wyceny do dnia biezqcego. Analogicznie obliczana jest WAN dla pozostalych typ6w jednostek.
d)

Wartosciszacunkowe
Sporzqdzanie sprawozdania finansowego wymaga od Towarzystwa dokonania ocen, estymacji i przyJ~cla zalozeri
wplywajqcych na stosowane zasady rachunkowosci oraz na prezentowane wartosci aktyw6w i pasyw6w oraz kwoty
przychod6w i koszt6w. Szacunki dokonywane Sq na podstawie dost~pnych danych historycznych, danych mozliwych do
zaobserwowania na rynku oraz szeregu innych czynnik6w uwazanych za wlasciwe w danych okolicznosciach. Stanowiq one
podstaw~ do oszacowania wartosci bHansowych aktyw6w i zobowiqzari, kt6rych nie mozna okreslic w jednoznaczny spos6b na
podstawie ceny pochodzqcej z aktywnego rynku.
Szacunki i zalozenia stanowiqce ich podstaw~ podlegajq okresowym przeglqdom. Aktualizacje szacunk6w Sq rozpoznawane
w okresie, w kt6rym dokonano zmiany szacunku, jezeli aktualizacja dotyczy tylko tego okresu, lub w okresie, w kt6rym
dokonano zmiany, i w okresach przyszlych jesli aktualizacja wplywa zar6wno na biezqcy, jak i na przyszle okresy.
Ponizej zaprezentowano
Subfunduszu.

najistotniejsze z szacunk6w zastosowane

przy

sporzqdzeniu

sprawozdania

finansowego

Skladniki lokat wyceniane w wartosci godziwej

Wartosc godziwa skladnik6w lokat, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek, ustalana jest na podstawie ceny rynkowej podobnego
instrumentu bqdz przy zastosowaniu innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny Sq okresowo
oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny Sq testowane i zatwierdzane przed uzyciem. W modelach wyceny
wykorzystywane Sq dane mozliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach Towarzystwo musi korzystae
z oszacowari. Zmiany przyj~tych zalozeri i szacunk6w mogq miee wplyw na wykazywane wartosci godziwe skladnik6w loka!.
Skladniki lokat wyceniane metodq zamortyzowanego kosztu

Na kazdy Ozieri Wyceny dokonywana jest ocena, czy zaistnialy przeslanki swiadczqce 0 utracie wartosci skladnik6w loka!.
Jezeli przeslanki takie istniejq, dokonuje si~ odpisu aktualizujqcego w wysokosci r6znicy pomi~dzy wartosciq bHansowq
a oszacowanq wartosci q biezqcq oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieni~znych wynikajqcych z danego skladnika loka!.
Wyznaczenie przeslanek utraty wartosci oraz wyliczenie biezqcej wartosci oczekiwanych przyszlych przeplyw6w
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wymaga dokonania przez Towarzystwo szacunk6w. Metodologia i zalozenia wykorzystywane przy ustalaniu poziomu utraty
wartosci podlegajq regularnemu przeglqdowi.
Szacunki dokonane na dzieri bilansowy uwzgl~dniajq parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzieri. Biorqc pod
zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.

uwag~

Na dzieri 31 grudnia 2012 roku 35,12% aktyw6w Subfunduszu zostalo wycenionych w spos6b inny niz na podstawie kursu
ustalonego na aktywnym rynku, tj. metod q zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzieri 31 grudnia 2011 - odpowiednio 37,45%). W zmiennym otoczeniu rynkowym
wyst~puje niepewnosc, iz dla takich aktyw6w wyceny uj~te w sprawozdaniu finansowym mogq r6znic si~ od wartosci, Jakie
zostaiyby wyznaczone, gdyby istnial dla nich aktywny rynek. Zdaniem Towarzystwa wartosci bilansowe wszystkich istotnych
skladnik6w aktyw6w Sq mozliwe do odzyskania.
e)

Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowosci
W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowosci.

Nota 2. Naleznosci Subfunduszu
Wartosf na dzien 31.12.2011 r.
(wtys. zl)

Wartotc na dzien 31.12.2012 r.
(wtys. zl)

NaletnoSci Subfunduszu

15

-

21705

16110

0

0

21720

16110

Wartosf na dzien 31.12.2012 r.
(wtys. zl)

Wartosf na dzien 31.12.2011 r.
(wtys. zl)

Z tytulu zbytych lokat
Z tytulu zbytych jed nostek uczestnictwa
Z tytulu odsetek
Suma

Nota 3. Zobowii\zania Subfunduszu
ZobowiilUnia Subfunduszu

-

Z tytulu nabytych aktyw6w

25399

726

38

21976

17324

Pozostale zobowiqzania, w tym:

867

1137

- zobowiqzania wobec TFI z tytulu oplaty za zarzqdzanie

564

669

23569

43898

Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa
Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa

Suma

Nota 4. Srodki pieni,zne i ich ekwiwalenty
31.12.2012 r.
Waluta

Struktura srodk6w pieni41inych na rachunkach bankowych

Wartotc na
dzien bllansowy
w danej walucie
(wtys.)

Wartosf na dzien
bilansowy w walucie
sprawozdania flnansowego
(w tys. zl)
5932

Banki
Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

5932

5932

Wartosf na
dzlen bilansowy
w danej walucle
(wtys.)

Wartosf na dzien
bilansowy w walucie
sprawozdania finansowego
(wtys. zl)

31.12.2011 r.
Waluta

Struktura srodk6w pleni41inych na rachunkach bankowych

1483

Banki
Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

1483

1483

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pienl41inych utrzymywanych
w celu zaspokojenia bieiltcych zobowlilUn Subfunduszu

Waluta

Wartosf na
31.12.2012 r.
wdanej
walucle
(wtys.)

1798

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni41inych
Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

14

Wartosf na 31.12.2012 r.
w walucie sprawozdania
finansowego
(wtys. zl)

1798

1798
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1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~znych utrzymywanych
w celu zaspokojenia biezll.cych zobowil\.Zar'i Subfunduszu

Waluta

Wartosf na
31.12.2011 r.
wdanej
walucie
(wtys.)

Wartosf na 31.12.2011 r.
w walucie sprawozdania
finansowego
(wtys. zt)

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~znych

3718
PLN

Bank Handlowy w Warszawie SA

3718

3718

Nota 5. Ryzyka
(1)
(1.1)

Ryzyko stopy procentowej
Poziom obciqzenia aktyw6w i zObowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej,

w podziale na kategorie bilans owe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej zostal
zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluznym 0 staiym oprocentowaniu podzielonych wedlug
okresu pozostajqcego na dzien 31 grudnia 2012 roku do zapadalnosci tych instrument6w finansowych.

Do 1
miesill.ca

Od 1
miesill.cado
3 miesi~cy

Od 3

Od 6

miesi~cydo

miesi~cydo

6 mlesi~cy

1 roku

Transakcje przy zobowiqzaniu sil;l drugiej slrony
do odkupu, z lego 0 okresie do wykupu

-

-

-

Skladniki lokal nolowane na aktywnym rynku

-

-

39854

31.12.2012 r.
(wtys. zt)

Skladniki lokal nienolowane na aktywnym rynku

Od 1 roku
do 31at

Powytej
31at

Razem

-

-

-

-

-

-

-

12322

12322

22138

-

14006

-

-

75998

-

-

-

-

-

-

-

Razem aktywa obcill.zone ryzyklem wartosci
godzlwej wynikajll.cym ze stopy procentowej

39854

22138

-

14006

-

12322

88320

Procentowy udziat w aktywach og6tem

5,40%

3,00%

-

1,90%

-

1,67%

11,97%

Do 1
miesill.ca

Od 1
miesill.cado
3 miesi~cy

Od 3

Od 6

miesi~ydo
6 miesi~cy

miesi~cydo

Od 1 roku
do 31at

Powyzej
31at

Razem

Transakcje przy zobowiqzaniu sil;l drugiej slrony
do odkupu, z lego 0 okresie do wykupu

-

-

-

-

-

-

-

Skladniki lokal nolowane na aklywnym rynku

-

-

-

123875

51684

15404

190963

Skladniki lokal nienolowane na aktywnym rynku

-

204738

-

-

-

-

204738

Pozostale aktywa

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

1 roku

Pozoslale aktywa

-

-

-

-

-

-

-

Razem aktywa obcill.zone ryzykiem wartosci
godziwej wynikajll.cym ze stopy procentowej

-

204 738

-

123875

51684

15404

395701

Procentowy udziat w aktywach og6tem

-

23,23%

-

14,05%

5,86%

1,75%

44,89%

(1. 2)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej, w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluznym 0 zmiennym oprocentowaniu,
wedlug podzialu na okresy pozostajqce w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany oprocentowania).

31.12.2012 r.
(wtys. zt)
Transakcje przy zobowiqzaniu sil;l drugiej slrony
do odkupu, z lego 0 okresie do wykupu
Skladniki lokal nolowane na aktywnym rynku
Skladniki lokal nienolowane na aktywnym rynku

Powyzej
31at

Razem

1roku

Od 1
roku do
31at

-

-

-

-

3773

42126

41138

-

-

-

434704

10632

43598

128719

-

-

-

182949

Do 1
miesill.ca

Od 1
miesillca do
3 miesi~cy

Od 3

Od 6

mlesi~cydo
6 miesi~cy

mlesi~cydo

3773

-

351440

-

-

-

-

-

-

-

Razem aktywa obcill.zone ryzykiem wartosci
godziwej wynikajll.cym ze stopy procentowej

365845

85724

169857

-

-

-

621426

Procentowy udziat w aktywach og6tem

49,61%

11,62%

23,05%

-

-

-

84,28%

Pozoslale aktywa
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Powytej
31at

Razem

1 roku

Od 1
roku do
31at

-

-

-

-

25448

4388

23183

-

-

-

317435

12786

75235

37359

-

-

-

125380

-

-

-

-

-

-

-

Razem aktywa obcill.tone ryzykiem wartoSci
godzlwej wynlkajll.cym ze stopy procentowej

328098

79623

60542

-

-

-

468263

Procentowy udziat w aktywach og6tem

37,21%

9,03%

6,87%

-

-

-

53,11%

31.12.2011 r.
(wtys.zt)

Transakcje przy zobowiqzaniu siE/ drugiej strony
do odkupu, z tego 0 okresie do wykupu
Skfadniki lokat notowane na aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Od 1
miesill.cado

Od 3
miesltcy do

miesi~cydo

3 miesl~cy

6 miesi~cy

25448

-

289864

001
miesill.ca

Pozostale aktywa

Od 6

(2)

Ryzyko kredytowe

(2. 1)

Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym na dzien bilansowy, w przypadku gdyby strony transakcji
nie wypelnialy swoich obowiqzk6w (bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen), w podziale na kategorie
bilansowe
Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w, bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen. W przypadku skladnik6w
lokat zostala zaprezentowana wartost bilansowa skladnik6w lokat 0 charakterze dluznym.
31.12.2012 r.
Procentowy
udzlatw
aktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(wtys. zt)

Srodki pieniE/zne i ich ekwiwalenty

31.12.2011 r.
Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

5932

0,80%

1483

0,17%

21720

2,95%

16110

1,83%

15

0,00%

-

-

3773

0,51%

25448

2,88%

447026

60,62%

508398

57,67%

363762

49,33%

480827

54,54%

listy zastawne

17284

2,34%

23183

2,63%

inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez Skarb
Panstwa bqdz NBP instrumenty 0 charakterze dluznym

65980

8,95%

4388

0,50%

Skladniki lokat 0 charakterze dluznym nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

258947

35,12%

330118

37,45%

dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdz gwarantowane przez Skarb
Panstwa lub NBP

120061

16,28%

124059

14,08%

listy zastawne

64625

8,77%

34018

3,86%

inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez Skarb
Par'istwa bqdz NBP instrumenty 0 charakterze dluznym

74261

10,07%

172 041

19,51%

737398

100,00%

881557

100,00%

Naleznosci, w tym:
naleznosci z tytulu zawarlych transakcji sprzedazy skladnikow lokat
Transakcje przy zobowiqzaniu siE/ drugiej strony do odkupu
Skladniki lokat 0 charakterze dluznym notowane na aktywnym rynku, w tym:
dfuzne instrumenty finansowe emitowane bqdz gwarantowane przez Skarb
Panstwa lub NBP

Razem aktywa Subfunduszu obcicttone ryzykiem kredytowym

(2.2)

Przypadki znaczqcej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala zaprezentowana jako
wartost bilansowa lokat w instrumenty dluzne emitowane lub por~czane przez podmiot, kt6rego papiery stanowi q powyzej 5%
wartosci aktyw6w Subfunduszu.
31.12.2012 r.
Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(wtys. zt)

Dlutne papiery wartoSciowe, w tym:

Skarb Par'istwa (RP)
Powszechna Kasa OszczE/dnosci Bank Polski SA
Listy zastawne, w tym

BRE Bank Hipoteczny SA
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31.12.2011 r.
Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

483823

65,61%

685565

77,77%

483823

65,61%

604886

68,62%

-

-

80679

9,15%

47124

6,39%

-

-

47124

6,39%

-

-
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(3)

Ryzyko walutowe

(3. 1) Poziom

obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem walutowym

Poziom obciqzenia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jako wartost bilansowa (w tys. zl) aktyw6w i zobowiqzan
wyrazonych w walutach obcych.
Nie dotyczy.

(3.2)

Wskazanie przypadk6w znaczqcej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej 10k at) zostala zaprezentowana jako
wartost bilansowa poszczeg61nych kategorii lokat wyrazonych w walutach obcych w rozbiciu na poszczeg61ne waluty.
Nie dotyczy.

(4)

Poziom obci~enia aktyw6w i zobowictzan Subfunduszu ryzykiem plynnosci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko, iz Subfundusz nie b~dzie w stanie wygenerowat dostatecznych srodk6w
pieni~znych niezb~dnych do wykonania swoich zobowiqzan w terminach ich wymagalnosci lub tez zbycie aktyw6w nastqpi na
warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, iz jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogq byt odkupywane codziennie, jednym z zadan realizowanych
w ramach zarzqdzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pieni~znych oraz codzienne
monitorowanie plynnosci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki lokat 0 duzej plynnosci. W obecnej sytuacji rynkowej niekt6re z lokat
Subfunduszu charakteryzujq si~ przejsciowo obnizonym poziomem plynnosci. Istnieje ryzyko, iz Subfundusz moze nie byt
w stanie zbyt w kr6tkim terrninie tych skladnik6w lokat w wartosci odpowiadajqcej ich oszacowanej wartosci godziwej.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz w roku obrotowym konczqcym
zawieszal zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

si~

31 grudnia 2011 roku Subfundusz nie

Nota 6. Instrumenty pochodne
Nie dotyczy.

Nota 7. Transakcje przy zobowii\zaniu sit Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
Transakcje przy zobowlllZaniu si~ Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
Transakcje przy zobowillZaniu sl~ drugiej strony do odkupu, w tym:

Warto$f na dzien
31.12.2011 r.
(wtys. zt)

Warto$f na dzien
31.12.2012 r.
(wtys. zt)
3773

25448

Transakcje, w wyniku kt6rych nastl;lpuje przeniesienie na Subfundusz praw w/asnosci i ryzyk

-

-

Transakcje, w wyniku kt6rych nie nastl;lpuje przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk

-

-

3773

25448

Transakcje, w wyniku kt6rych nastl;lpuje przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i nie nastl;lpuje
przeniesienie na Subfundusz ryzyk

-

Transakcje przy zobowillZaniu si~ Subfunduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku kt6rych nastl;lpuje przeniesienie na drug", stronl;l praw wlasnosci i ryzyk

-

-

Transakcje, w wyniku kt6rych nie nastl;lpuje przeniesienie na drug", stronl;l praw wlasnosci i ryzyk

-

-

Transakcje, w wyniku kt6rych nastl;lpuje przeniesienie na drug", stronl;l praw wlasnosci i nie nastl;lpuje
przeniesienie na drug", stronl;l ryzyk

Nota 8. Kredyty i pozyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i r6znice kursowe
Nie dotyczy.
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Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Wartose zrealizowanego zysku
(straty) ze zbycia lokat (w tys. zt)

Zreallzowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Wzrost (spadek) niezrealizowanego
zysku (straty) z wyceny aktyw6w
(wtys. zt)

12775

Sktadniki lokat notowane na aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Suma

(6629)

7746

876

20521

(5753)

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Wartose zrealizowanego zysku
(straty) ze zbycia lokat (w tys. zt)

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycla lokat

Wzrost (spadek) niezrealizowanego
zysku (straty) z wyceny aktyw6w
(wtys. zt)

11376

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Suma

2028

(279)

171

11097

2199

Nota 11. Koszty Subfunduszu
Towarzystwo nie pokrywa koszt6w Subfunduszu. Calose wynagrodzenia Towarzystwa sklada si~ tylko z cz~sci stalej.
Wynagrodzenle dla Towarzystwa (w tys. zt)

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.

7176

6198

CZI;lSC stala wynagrodzenia

Koszty limitowane stanowi q koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Z dniem 25 maja 2012 roku weszla w zycie zmiana statutu Funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty w zakresie zasad
naliczania i tworzenia rezerwy na oplat~ za zarzqdzanie Subfunduszem Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu.

Do dnia 24 maja 2012 roku obowiqzywaly nast~pujqce zasady:
a) Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymywalo wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wi~kszej
jednak niz:
(1) 2,0% (dwa procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 1,8% Geden i osiem dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,
(3) 1,6% Geden i szese dziesiqlych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szesedziesiqt pi~e) dni sredniej rocznej wartosci Aktyw6w Subfunduszu reprezentujqcej
poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa.
b) Rezerwa na koszty, 0 kt6rych mowa w us!. a), naliczana byla w kazdym Oniu Wyceny, za kazdy dzieri roku, od wartosci Aktyw6w
Subfunduszu pomniejszonej 0 zobowiqzania, z wyjqtkiem zobowiqzari wynikajqcych ze wzrostu rezerwy na koszty od poprzedniej wyceny
wedlug stawek okreslonych w us!. a), i rozliczana byla do pi~tnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry zostala
naliczona.
Od dnia 25 maja 2012 roku obowiqzujq

nast~pujqce

zasady:

a) Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wi~kszej jednak
nit:
(1) 2,0% (dwa procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 1,8% Geden i osiem dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,
(3) 1,6% Geden i szese dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szesedziesiqt pi~e) dni, sredniej rocznej Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu reprezentujqcej
poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa.
b) Rezerwa na wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w us!. a), jest naliczana od podstawy speiniajqcej wymogi § 22 us!. 2 Rozporzqdzenia,
sluzqcej do okreslenia wartosci Jednostek Uczestnictwa poszczeg61nych kategorii w poprzednim Oniu Wyceny. Podstaw~ t~ stanowi
r6tnica pomi~dzy wartosciq Aktyw6w i zObowiqzari Subfunduszu z poprzedniego Onia Wyceny, w podziale na poszczeg61ne kategorie
Jednostek Uczestnictwa, przy czym podstawa ta nie uwzgl~dnia zmian w kapitale wplaconym oraz kapitale wyplaconym na poprzedni
Ozieri Wyceny, zgodnie z § 22 us!. 2 Rozporzqdzenia.
Rezerwa, 0 kt6rej mowa powyzej jest naliczana w katdym Oniu Wyceny za katdy dzieri roku, wedlug stawek okreslonych w us!. a), i
rozliczana jest do pi~tnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry zostala naliczona.
Platnosci z tytulu koszt6w limitowanych pomniejszajq utworzonq uprzednio
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Stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie Subfunduszem:
Kategoria jednostek uczestnictwa
Stawka statutowa

Stawka obowii\Zujctca na dzien bilansowy

A

2,00%

1,00%

S

1,80%

0,90%

T

1,60%

0,80%

Kwoty wynagrodzenia za zarzqdzanie naliczane Sq w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kazdej kategorii odr~bnie. Zgodnie z
uchwalq Zarzqdu Towarzystwa od wyceny dokonanej na dzien 1 wrzesnia 2011 roku do odwolania obowiqzuje decyzja 0 obnizeniu
stawek za zarzqdzanie z wysokosci:
•

2,00% do 1,00% - dla jednostek uczestnictwa typu A

•

1,80% do 0,90% - dlajednostek uczestnictwa typu S

•

1,60% do 0,80% - dla jednostek uczestnictwa typu T.

Nota 12. Dane porownawcze
Dane por6wnawcze

0

0

jednostkach uczestnictwa
31.12.2012 r.

jednostkach uczestnictwa

31.12.2011 r.

31.12.2010 r.

713829

837659

696385

A

27,43

25,97

24,99

S

27,82

26,32

25,30

T

28,25

26,70

25,64

Wartosc aktyw6w netio na koniec okresu sprawozdawczego (w tys. zl)
Wartosc aktyw6w netio na poszczeg61ne kategorie jednostek uczestnictwa na
koniec okresu sprawozdawczego (w zl)
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Informacja dodatkowa
A.

Informacje 0 znaczctcych zdarzeniach, dotyczctcych lat ubiegtych, ujfltych w sprawozdaniu finansowym za biei:ctcy okres
sprawozdawczy
Nie wystqpily.

B.

Informacje 0 znaczctcych zdarzeniach, kt6re nastqpity po dniu bilansowym, a nieuwzglfldnionych w sprawozdaniu
finansowym
Nie wystqpily.

c.

Zestawienie oraz objasnienie r6i:nic pomiQdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i por6wnywalnych
danych finansowych a uprzednio sporzctdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
W biezqcym sprawozdaniu finansowym dokonano nast~pujqcych zmian danych dotyczqcych roku 2011 w por6wnaniu do danych
zaprezentowanych w sprawozdaniu rocznym za rok 2011.
a) Zmiany w Bilansie
Bilans
(w tysiqcach zlotych, z wyjqtkiem liczby (w sz!.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zl))
Dane por6wnawcze po zmianie
Dane por6wnawcze przed
prezentacji
zmianq prezentacji
Wartost wedlug stanu na dzieri
Korekta prezentacji danych
Wartost wedlug stanu na dzieri
bilansowy 31.12.2011 r.
bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)
(w tys. zl)

Pozycja

Kapital wplacony

19964134

(140978)

19823156

Kapital wyplacony

(19545788)

140978

(19404810)

b) Zmiany w Zestawieniu zmian w aktywach netto
Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysiqcach zlotych, z wyjqtkiem liczby (w sz!.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zl))
Dane por6wnawcze po zmianie
Dane por6wnawcze przed
prezentacji
zmianq prezentacji
Wartost wedlug stanu na dzieri
Korekta prezentacji danych
Wartost wedlug stanu na dzieri
bilansowy 31.12.2011 r.
bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)
(wtys. zl)

Pozycja

Zmiana kapitalu wplaconego
(powil;lkszenie kapitalu z tytulu
zby1ych jednostek uczestnictwa)

822613

(134465)

688148

Zmiana kapitalu wyplaconego
(zmniejszenie kapitalu z tytulu
odkupionych jednostek
uczestnictwa)

714808

(134465)

580343

Zmiana prezentowanych danych spowodowana zostala zmianq sposobu ujmowania w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu
transakcji jednoczesnego nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Dotychczasowy spos6b uj~cia transakcji jednoczesnego
nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa polegal m.in. na jednoczesnym zwi~kszeniu kapitalu wplaconego i kapitalu
wyplaconego Subfunduszu 0 t~ samq wartost. W biezqcym okresie sprawozdawczym dokonano zmiany polegajqcej na
wylqczeniu transakcji jednoczesnego nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa z kapital6w Subfunduszu. Korekta skutkowala
pomniejszeniem kapitalu wplaconego i wyplaconego 0 r6wne sobie kwoty wynikajqce z transakcji jednoczesnego nabycia i
odkupienia jednostek uczestnictwa w por6wnywalnych danych finansowych Subfunduszu.
Korekta nie miala wplywu na wartost aktyw6w netto Subfunduszu w poszczeg61nych dniach wyceny ani na wartost aktyw6w
netto wykazanq w poszczeg61nych sprawozdaniach finansowych za lata 2010 oraz 2011.
D.

Dokonane korekty blfld6w podstawowych, ich przyczyny, tytuty oraz wptyw wywolanych tym skutk6w finansowych na
sytuacjfl majcttkowct i finansowlt ptynnosc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystqpily:
przypadki informowania uczestnik6w 0 korektach wyceny aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny
aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki nierozliczenia si~ transakcji zawieranych przez Subfundusz.

E.

W przypadku niepewnosci co do moi:liwosci kontynuowania dziatalnosci opis tych niepewnosci oraz wskazanie, czy
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwii\Zane
Nie dotyczy.

F.

Inne informacje nii: wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re mogtyby w istotny spos6b wptynctc na ocenfl sytuacji
majcttkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wystqpily.
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Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu subfundusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdaniajednostkowego
za rok obrotowy kOJic::qcy ShE 31 grudnia 2012 r.

1.

CZ~SC

1.1.

Dane

ogolna raportu

identyfikuj~ce

Subfundusz

1.1.1. Nazwa Subfunduszu
Arka BZ WBK Ochrony Kapitaru

1.1.2. Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu
Arka BZ WBK Ochrony Kapitarujest subfunduszem wydzielonym w Arka BZ WBK
Funduszu lnwestycyjnym Otwartym.
Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu (zwany dalej Subfunduszem) nie posiada osobowosci
prawneJ.
Subfundusz zostal utworzony na czas nieokreslony.

1.2.

Dane

identyfikuj~ce

Fundusz

1.2.1. Nazwa Funduszu
Arka BZ WBK Fundusz lnwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem).
Fundusz moze uZywac nazwy skroconej Arka BZ WBK FlO.

1.2.2. Siedziba Funduszu
Plac Wolnosci 16
61-739 Poznan

1.2.3. Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
Stld rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:

1.3.

Dane

identyfikuj~ce

Stld Okrygowy w Warszawie,
VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
261istopada 2010 r.
RFi589

Towarzystwo

zarz~dzaj~ce

Funduszem

1.3.1. Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa
Funduszjest zarztldzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane
dalej Towarzystwem), z siedzibtl w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16.
Towarzystwo prowadzi dzialalnosc na podstawie decyzji Komisji Papierow Wartosciowych i
Gield KPWiG-4086-18/98-1 071 wydanej dnia 30 stycznia 1998 r.
Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwajest nieograniczony.
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1.3.2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Slldowym
Stld rejestrowy:

Stld Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Stldowego

Data:
Numer rejestru:
Kapital zakladowy na dzien
bilansowy:

26 lutego 2001 r.
KRS0000001132
13.202.000 zl

1.3.3. Kierownik jednostki
Funkcje kierownikajednostki sprawuje Zarztld Towarzystwa.
W sklad Zarztldu Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2012 r. wchodzili:
• Pan Jacek Marcinowski

- Prezes Zarztldu,

• Pani Marlena Janota

- Czlonek Zarztldu,

• Pan Michal Zimpel

- Czlonek Zarztldu.

Zgodnie z uchwaltl nr 9 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 28 lutego 2012 r. Pan
Krzysztof Czlapowski zostal odwolany z funkcji Czlonka Zarztldu z dniem 31 marca 2012 r.
Zgodnie z uchwaltl nr 2 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 3 kwietnia 2012 r. Pan Michal
Zimpel zostal powolany do pelnienia funkcji Czlonka Zarztldu z dniem podjycia uchwaly.

1.4.

Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony
do badania sprawozdan finansowych

1.4.1. Dane identyfikujllce kluczowego bieglego rewidenta:
Imiy i nazwisko:
Numer w rejestrze:

Bozena Graczyk
9941

1.4.2. Dane identyfikujllce podmiot uprawniony
Firma:
Adres siedziby:
Numer rejestru:
Stld rejestrowy:
Numer NIP:

KPMG Aud y1 Spolka z ogramczontl odpowiedzialnoscitl
sp.k.
ul. Chlodna 51, 00-867 Warszawa
KRS 0000339379
Stld Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Stldowego
527-26-15-362

KPMG Audyt Spolka z ograniczontl odpowiedzialnoscitl sp.k. jest wpisana na listy podmiotow
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzontl przez Krajowtl Rady
Bieglych Rewidentow, pod numerem 3546.
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1.5.

Informacje

0

sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporz~dzone na dzien 31 grudnia 2011 r. i za rok
obrotowy koncz~cy siy tego dnia zostalo zbadane przez KPMG Audyt sp61ka z ograniczon~
odpowiedzialnosci~ sp.k i uzyskalo opiniy bieglego rewidenta bez zastrzezen.
Pol~czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz
ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym zostalo zatwierdzone w dniu 26 kwietnia 2012 r. przez Walne
Zgromadzenie Towarzystwa.
Pol~czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz
ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w S~dzie Rejestrowym w dniu 2 maja 2012 r.
Pol~czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
ogloszone zostalo w Monitorze Polskim B nr 2011 z dnia 11 wrzesnia 2012 r., a sprawozdanie
jednostkowe Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu w Monitorze Polskim B nr 2012 z dnia
I 1 wrzesnia 2012 r.

1.6.

Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib~ w Poznaniu, przy Placu W olnosci 16 i dotyczy
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada siy zestawienie lokat oraz bilans
sporz~dzony na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian
w aktywach netto za rok obrotowy koncz~cy siy tego dnia oraz noty objasniaj~ce i infonnacja
dodatkowa.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umow~ z dnia
12 lipca 2012 r., zawart~ na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 26 marca 2012 r. odnosnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdania jednostkowego.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r.
poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), krajowych standard6w rewizji finansowej wydanych
przez Krajow~ Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w Rewizji
Finansowej.
Badanie sprawozdania finansowego zostalo przeprowadzone w siedzibie Funduszu w okresie
od 261istopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. oraz od 261utego 2013 r. do 8 marca 2013 r.
Zarz~d

Towarzystwa jest odpowiedzialny za prawidlowosc ksi~g rachunkowych, sporz~dzenie
i rzeteln~ prezentacjy sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw~ 0 rachunkowosci,
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowi~zuj~cymi przepisami
prawa.
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Naszym zadaniem bylo, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporz~dzenie
raportu uzupelniaj~cego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci
ksi~g rachunkowych stanowi~cych podstawy jego sporz~dzenia.
Zarz~d Towarzystwa zlotyl w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie 0 rzetelnosci i
jasnosci zal~czonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen wplywaj~cych
w spos6b znacz~cy na dane wykazane w sprawozdaniujednostkowym za rok badany.

W trakcie badania sprawozdaniajednostkowego Zarz~d Towarzystwa zlozyl wszystkie z~dane
przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udostypnil nam wszelkie dokumenty
i informacje niezbydne do \vydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b
przeprowadzonego badania wynika ze sporz~dzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajduj~cej siy w siedzibie podmiotu uprawnionego.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spelniaj~ wym6g niezaleznosci od
badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. 0 bieglych rewidentach i ich samorz~dzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan tinansowych oraz 0 nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77 poz.
649 z p6zniejszymi zmianami).

6

Arka BZ WBK Ochrony Kapitalu .mbfundusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdaniajednostkowego
za rok obroto>ty kOl1czqcy si,? 31 grudnia 2012 r.

2.

Analiza finansowa Subfunduszu

2.1.

Og6lna analiza sprawozdania jednostkowego

2.1.1. Bilans
31.12.2012
zt '000
Aktywa
Srodki pieniyzne i ich ekwiwalenty
Naleznosci
Transakcje przy zobowiqzaniu siy drugiej strony do odkupu
Skladniki lokat notow<me na aktywnym rynku. w tym:
- dlu'::ne papiery wartosciowe

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku. w tym:
dlu::ne papiery wartosciowe

737398
5932
21720
3773
447026

Aktywa netto
Kapital subfunduszu
Kapital wplacony
Kapital wyplacony
Dochody zatrzymane
Zakumulowane. nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany. nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapital subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji

88t 557
1483
16110
25448
508398

-1297-12

-185215

258947

330118

19-1322

296100

23569
713 829
252809
20086080
(19833271)

Zobowil}zania

31.12.2011
zt '000

484169
435 855

43898
837659
418346
19823 156
(19404810)
436709
408916

48314
(23 149)
713829

27793
(17396)
837659

Liczba

Liczba

A

13 532301.426

14781682.900

S
T

9937926.200

13 867 262.163

2340575.970

3 325 078.892

Wartosc
aktywow netto
na jednostky
uczestnietwa
(zt)
27.43
27.82

Wartosc
akty wow netto
na jednostky
uczestnictwa
(zt)
25.97
26.32

28.25

26.70

Kategorie jednostek uczestnictwa

Kategorie jednostek uczestnictwa

A

S
T

7
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2.1.2. Rachunek wyniku Z operacji
1.0L201231.12.2012
zl '000

1.01.2011 31.12.2011
zl '000

34598
34598

26774
26774

Koszty subfunduszu
Wynagrodzenie dla to warzystwa
Oplaty dla depozytariusza
Koszty odsetkowe

7659
7 176
52

6601
6198
51

431

352

Koszty subfunduszu netto

7659

6601

Przychody z lokat netto

26939

20173

Zrealizowany i niezrealizowany zysk/(strata)
Zrealizowany zysk/(strata) ze zbycia Iok at
W zrost/(spadek) n iezreal izowanego zysku/(straty) z wyceny lokat

14768
20521
(5 753)

13296
11097
2199

Wynik z operacji

41707

33469

Przychody z lokat
Przychody odsetkowe
Pozostale

Wynikz
operacj i
przypadajacy
najednostky
uczestnictwa
(zl)

Kategoriajednostek uczestnictwa

1.46
1.50
1.55

A

S

T

8

Wynikz
operacj i
przypadajacy
najednostky
uczestnictwa
(zl)

0,98
1.02
1.06
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2.2.

Wybrane wskazniki finansowe

Lokaty (zl'OOO)
Wartosc aktywow netto Subfunduszu (zl'OOO)
Wartosc aktywow netto najednostky uczestnictwaA (zf)
Wartosc aktywow netto najednostky uczestnictwa S (zt)
Wartosc aktywow netto najednostky uczestnictwa T (zt)
Kap ital Subfundusz u (zl'OOO)
Wy nik z operacji (zl'OOO)
Procentowa zmiana wartosci aktywow netto na jednostky uczestnictwa A
Procentowa zmiana wartosci aktywow netto na jednostky uczestnictwa S
Procentowa zmiana wartosci aktywow netto najednostk y uczestnictwa T

9

31.12.2012

31.12.2011

3I.t2.2010

705973
713829
27A3
27.82
28.25
252 809
41 707
5.62%
5.70%
5,81%

838516
837659
25.97
26.32
26.70
418346
33469
3.92%
4.03%

680201
696385
24.99
25.30
25.64
310541
27630
5.27%
5.37%
5.51%

·tI3,}f.
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Raport u::upelniajqcy :: badania sprml'o::daniajednostkowego
::a rok obrotowy kOl1cZqCY sif 31 grudnia 2012 r.

3.

Cz~sc

3.l.

System rachunkowosci

szczeg610wa raportu

Subfundusz posiada aktualn,! dokumentacjy opisuj,!C'! zasady rachunkowosci, przyjyte przez
Zarz'!d Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy 0 rachunkowosci
i rozporz,!dzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczego1nych zasad
rachunkowosci fllndllszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r., nr 249, poz. 1859)
("Rozporz'!dzenie").
W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego
wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dzialania systemu rachllnkowosci.

dokonalismy

W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znacz'!cych nieprawidlowosci
dotycz,!cych systemu rachunkowosci, ktore nie zostalyby usuniyte, a mogly miec istotny
wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci.
SlIbfllndusz przeprowadzit inwentaryzacjy skladnik6w maj,!tkowych w terminach okreSlonych
wart. 26 ustawy 0 rachunkowosci oraz dokonala rozliczenia i ujycia w ksiygach jej wynik6w.

3.2.

Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z
uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktywow
W zakresie objytym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych
nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, terminow i
procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfundllszu oraz rzetelnosci wyceny aktyw6w
wedlug zasad okreSlonych w przepisach prawa i statucie Funduszll. Przeprowadzone badanie
nie mialo na celu weryfikacji polityki inwestycyjnej SlIbfunduszu i dotrzymywania strategii
zarz,!dzaniajego lokatami.

10
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3.3.

Noty
objasniaj~ce
jednostkowego

informacja

dodatkowa

do

sprawozdania

Dane zawaIte w notach objasniaj,!cych i informacji dodatkowej do sprawozdania
jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i
prawidlowo. Noty objasniaj,!ce i informacja dodatkowa stanowi,! integraln,! CZySC
sprawozd an ia j ednostkowego.

W imieniu KPMG Audyt Sp61ka z ograniczon,! odpowiedzialnosci,! sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa

'" J~~.;11~V.JVC~,/'%

M~darera Grzesik
B iegly\ctwident
Nr ewidencyjny 12032

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewidel1t
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocn ik

18 kwietnia 2013 r.
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SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
(do 5.02.2012 roku Arka BZ WBK Obligacji)

Subfundusz
w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest zalqcznikiem do sprawozdania polqczonego funduszu
Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

•

IiJ

...,...:mr::

!

FunCZlusze Inwestycyjne Arka

Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
subfundusz w Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Opinia i Raport
Niezaleznego Bieglego Rewidenta
Rok obrotowy koncz'!cy si y
31 grudnia 2012 r.

Opinia zawiera 2 strony
Raport uzupefniaj,!cy zawiera 11 stron
Opinia niezaleznego bieglego rewidenta
oraz raport uzupefniaj,!cy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy koncz'!cy si y
31 grudnia 2012 r.

{) 20 13 KP~fG Audyt sp6fka Z ograniczon'l odpowiedzialnosct'l sp k jest polsk<j. sp6fk'l komand}1ow<j. i czlonkiem sieei KPMG
skfadaj<).cej si~ z niezaleznych sp61ek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
("KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego Wszelkte prawa zastrzezone

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

KPMG Audyt
Spolka Z ograniczonij
odpowiedzialnosciij sp.k.

Telefon

+482252811 00
+48 22 528 10 09
E-mail
kpmg@kpmg.pl
Internet wwwkpmgpl

Fax

ul. Chtodna 51
00-867 Warszawa
Poland

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Opinia 0 sprawozdaniu jednostkowym

Przeprowadzilismy badanie zal~czonego sprawozdania jednostkowego Arka BZ WBK
Obligacji Skarbowych subfunduszu w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym z
siedzib~ w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 ("Subfundusz"), na kt6re sklada siy zestawienie
lokat oraz bilans spor~dzone na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz
zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy koncz~cy siy tego dnia oraz noty
objasniaj~ce i informacja dodatkowa.
Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
Zarz~d

BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksi~g rachunkowych, sporz~dzenie i rzeteln~ prezentacjy tego
sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw~ z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci
(Oz. U. z 2013 r. poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), wydanymi najej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz innymi obowi~zuj~cymi przepisami prawa. Zarz~d Towarzystwa jest
odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrzn~, kt6r~ uznaje za niezbydn~, aby spor~dzane
sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych
dzialan lub blyd6w.
rachunkowosci, Zarz~d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej s~
do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagania
przewidziane w tej ustawie.

Zgodnie z

ustaw~ 0

zobowi~zani

Odpowiedzialnosc Bieg/ego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii 0 tym
sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksi~g rachunkowych stanowi~cych podstawy
jego sporz~dzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdziaru 7 ustawy 0 rachunkowosci, krajowych standard6w rewizji finansowej
wydanych przez Krajow~ Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w
Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladaj~ na nas obowi~zek postypowania zgodnego z
zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac
racjonaln~ pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowi~ce podstawy
jego sporz~dzenia s~ wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur maj~cych na celu uzyskanie dowod6w badania
kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur
badania zaleZy od naszego os~du, w tym oceny ryzyka wyst~pienia istotnej nieprawidlowosci
sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub blyd6w. Przeprowadzaj~c oceny
tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrzn~ zwi~zan~ ze sporz~dzeniem oraz
rzeteln~ prezentacj~ sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do
okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyrazenia opinii na temat skutecznosci dzialania
dotycz~cych

r P~,I() Alldyt SpClika :: UlJfartlr::~'0nq
'JapO';JI,?ij:::icdIlOS~lq /p r,

i1 P~)It~,h

r){i'i/I2f~,lltl) CiI/O;J IYtcr'rr"c'r firm of

r'''''h'"Vr nlll'080'H:dent
'N

the

r:PM(~

f1rlrls afftl/3fj.:d

tb ~,~)~'v'lG InterJ"atiur'al

I'IHlli\lilfJrU/'~ d

OdpO\'lled.:(alrIOSCIf'i
I:mlted liability

8rttlt'f

I" ~PI'.t1G

~,pl)iya 'c:m~Mvt0m I r::ZI01'tklern
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r jIF-' E"t2,' ?E 1 :'::;-67
F-jF-GOr j M:t078130

kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje r6wniez oceny odpowiedniosci stosowanej
polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w dokonanych przez Zarz~d oraz oceny og61nej
prezentacj i sprawozdania jednostkowego.
WyraZamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania
podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania.

stanowi~ wystarczaj~c~

odpowiedni~

Opinia
Naszym zdaniem, zal~czone sprawozdanie jednostkowe Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
subfunduszu w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym przedstawia rzetelnie i
jasno sy1uacjy maj~tkow~ i finansow~ Subfunduszu na dzien 31 grudnia 2012 r., wynik z
operacji za rok obrotowy koncz~cy siy tego dnia, zostalo sporz~dzone, we wszystkich istotnych
aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci obowi~uj~cymi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej okreslonymi w ustawie 0 rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisach
wykonawczych, jest zgodne z wplywaj~cymi na tresc sprawozdania jednostkowego
Subfunduszu przepisami prawa i postanowieniami statutu Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego oraz zostalo sporz~dzone na podstawie prawidlowo prowadzonych,
we wszystkich istotnych aspektach, ksi~g rachunkowych.

W imieniu KPMG Audyt Sp61ka z ograniczon~ odpowiedzialnosci~ sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa

'"

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

I
l"114
11/'

..•......

Matdal
Biekly \ ~ident
Nr ewider1cyjny 12032

18 kwietnia 2013 r.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BZ WBK Towarzvstwo Funduszv Inwestvcvinvch S.A.
PI. Wolnosci 16. 61-139 Poznan
telefon: [+481618551322
laks: {+48J 61 855 13 21

OSWIADCZENIE ZARZ;\DU
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330 z
pozniejszymi zmianami) oraz rozporzqdzeniem Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczegolnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarzqd BZ
WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK
Obligacji Skarbowych (do 5 lutego 2012 roku Arka BZ WBK Obligacji) subfundusz w Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym za okres od 1 styczn ia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, ktore
obejmuje:
I.

Zestawienie lokat wed lug stanu na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazujqce skladniki lokat subfunduszu w
wysokosci 1 076 694 tys. zL

2.

Bilans subfunduszu sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokosci
I 184 896 tys. zL

3.

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy dodatni
wynik z operacji w kwocie 102254 tys. zL

4.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku v/ykazujqce
zwi~kszenie wartosci aktywow netto subfunduszu w wysokosci 621 090 tys. zL

5.

Noty objasniajqce.

6.

Informacj~

dodatkowq.

W imieniu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Jacek Marcinowski

Michal Zimpel

Marlena Janota

Aleksandra Juszczyk

Prezes Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Oyrektor Ozialu
Wyceny i
S pra wozda wczosc i
Funduszy Inwestycyjnych
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Roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych Subfundusz w Arka BZ WBK FlO

Zestawienie lokat
1) Tabela gl6wna
31.12.2011 r.

31.12.2012 r.
SKt.ADNIKI LOKAT

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(wtys.zl)

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys.zl)

Procentowy
udzialw
alctywach
og6/em

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(wtys. zl)

Wartosc
wedrug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys.zl)

Procentowy
udzialw
aktywach
og6/em

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dtuzne papiery wartosciowe

8200

8296

0,68%

17360

17919

3,08%

1002141

1 068386

87,74%

519985

544102

93,68%

12

0,00%

1076694

88,42%

537345

562021

96,76%

I nstrumenty pochodne
Udzialy w sp6lkach z ograniczonq
odpowiedzial nosciq
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania
majqce siedzib~ za granicq
Wierzylelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
Inne

Suma

1 010 341

Roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych Subfundusz w Arka BZ WBK FlO

2) Tabele uzupelniaj1tce

Listy zastawne

Rodzaj
rynku

Nazwa
rynku

Emitent

Kraj
siedziby
emitenta

Tennin
wykupu

Warunki
oprocen-

towania

Nienotowane na rynku aktywnym
f----.

BRE BANK
HipOTECZNY SA
SERIAHPA13
PLRHNHPOO219)

Nienotowane
na rynku
aktywnym

Rodzaj
listu

b~poteczny

BRE Bank
7mienny
Rzeczpospolita
Hipoteczny
2016-04-20
Polska
upon
f:t
5,92%)
astawny
SA

nie

dotyczy

Podstawa
emisji

Wartosc
nominalna
jednego
listu
(wzl)

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emltent

Kraj siedziby
emitenta

Tennin
wykupu

Liczba

WartoSc
wedlug
wyceny na
dziel'l
bilansowy
(wtys. z/)

Procentow
y udzialw
aktywach
og6tem

Ustawa z dnia
29.08.1997 r. 0
Ii stach

zastawnych i
bankach
hi potecznych

1000,00

Suma

D/ume paplery
wartoSciowe

Wartosc
wedlug
ceny
nabycia
(wtys_ z/)

Warunkl
oprocentowania

Wartosc
nominalna
jednej
obligacjl
(wzl)

8200

8200

8296

0,68%

8200

8200

8296

0,68%

Wartose
wedtug
ceny
nabyeia
(wtys_zl)

Liczba

WartoSc
wedtug Procentowy
wyceny
udzialw
nadziel'l
aktywach
bilansowy
og6tem
(wtys. z/)

o termlnie wykupu do 1 roku
Obligacje

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym

OK0713
(PLOO00106563)

Aktywny rynek
nieregulowany

OS1013
(PLOOO0102836)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2013-07-25

Zerowy kupon
(0%)

1000,00

8000

7237

7866

0,65%

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2013-10-24

Staly kupon (5%)

1000,00

8

7

8

0,00%

W<¥Jry

W<¥Jry

2018-0&-11

Staly kupon
(5,75%)

4088,20

550

2085

2399

0,20%

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2019-10-25

Staly kupon (5,5%)

1000,00

60700

61216

69313

5,69%

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2020-10-25

Staly kupon
(5,25%)

1000,00

66400

66 028

75294

6,18%

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2021-10-25

Staty kupon
(5,75%)

1000,00

116000

121244

136 085

11,18%

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2023-10-25

Staly kupon (4%)

1000,00

27000

25852

27881

2,29%

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2023-08--25

Indeksowany
kupon (2,75%)

1148,87

17100

20016

22487

1,85%

o terminie wykupu powytej 1 roku
Obligacje

Notowane na aktywnym rynku regulowanym

REPHUN 53/4
06111/18

(XS0369470397)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym

Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland

OS1019
(PLOOOOl 05441)

Aktywny rynek
nieregulowany

OS1020
(PLOOO0106126)

Aktywny rynek
nieregulowany

OS1021
(PLOOOOl (6670)

Aktywny rynek
nieregulowany

OS1023
(PLOO00107264)

Aktywny rynek
nieregulowany

IZ0823
(PLOOO0105359)

Aktywny rynek
nieregulowany

POLANO 303/17/23
(US731011AT95)

Aktywny rynek
nieregulowany

Frankfurter
Wertpapierbbrse

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2023-03-17

Staly kupon (3%)

3099,60

17550

55413

54539

4,48%

Aktywny rynek
nieregulowany

Frankfurter
Wertpapierbbrse

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2023-01-19

Staly kupon
(3,75%)

4088,20

6150

26347

27576

2,26%

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2016-04-25

Staly kupon (5%)

1000,00

46100

47207

50362

4,14%

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2017-04-25

Staty kupon
(4,75%)

1000,00

60000

61910

65750

5,40%

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2018-04-25

Staly kupon
(3,75%)

1000,00

159000

161091

167456

13,75%

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2016-10-25

Staly kupon
(4,75%)

1000,00

53000

52881

56467

4,64%

POLANO 3 3/4
01/19/23

(XS0794399674)
PS0416
(PLOOOO106340)

Aktywny rynek
nieregulowany

PS0417
(PLOOOO107058)

Aktywny rynek
nieregulowany

PS0418
(PLOOO0107314)

Aktywny rynek
nieregulowany

PS1016
(PLOOO0106795)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland
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Dluzne papiery
wartosclowe

REPHUN 41/2
01/29/14
(XS0183747905)

Rodzaj rynku

Aktywny rynek
nieregulowany

WS0922
(PLOOOO102646)

Aktywny rynek

WZ0115
(PLOOOO106480)

Aktywny rynek

WZ0117
(PLOOOO106936)

Aktywny rynek

WZ0118
(PLOOOO104717)

Aktywny rynek

WZ0121
(PLOOOO106068)

Aktywny rynek

nieregulowany

nieregulowany

nieregulowany

nieregulowany

nieregulowany

Nazwa rynku

EuroTLX
Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland

Emitent

Kraj siedziby
emitenta

Tennin
wykupu

Warunki
oprocentowania

Wartosc
nominalna
jednej
obligacji
(wz/)

Liczba

W~gry

W~gry

2014·01·29

Staty kupon (4,5%)

4088,20

1400

5863

6064

0,50%

Skarb
Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2022·09-23

Staly kupon
(5,75%)

1000,00

12600

13384

14989

1,23%

Skarb
Paristwa

Rzeczpospolita
POlska

2015·01·25

Zmienny kupon
(5,15%)

1000,00

6189

6153

6364

0,52%

Skarb
Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2017·01·25

Zmienny kupon
(5,15%)

1000,00

88650

89159

91216

7,49%

Skarb
Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2018·01·25

Zmienny kupon
(5,15%)

1000,00

86500

85179

88944

7,30%

Skarb
Paristwa

Rzeczpospolita
POlska

2021·01·25

Zmlenny kupon
(5,15%)

1000,00

95600

93869

97326

7,99%

928497

1 002141

1068386

87,74%

Suma

Instrumenty pochodne

Rodzaj rynku

Wartosc
wedlug
Procentowy
wyceny
udziafw
na dzien
aktywach
bilansowy
og6/em
(wtys. z/)

Wartosc
wedlug
ceny
nabycia
(wtys. zl)

Nazwa rynku

Emitent
(wystawca)

Kraj siedziby
emitenta
(wystawcy)

Instrument bazowy

Wartosc
wedlug
ceny
nabycia
(w tys. zl)

Liczba

Wartosc
wedlug
wyceny
na dzien
bilansowy
(wtys. zl)

Procentowy
udziaf w
aktywach
og6/em

Nlewystandaryzowane instrumenty pochodne
Nienotowane na rynku aktywnym
FORWARD, WALUTA
EUR,2013·01·30

Nienotowane na

nie dotyczy

rynku aktywnym

FORWARD, WALUTA
EUR,2013·02·27

Nienotowane na

FORWARD, WALUTA
USD,2013·01·30

Nienotowane na

FORWARD, WALUTA
USD, 2013·02·27

Nienotowane na

nie dotyczy

rynku aktywnym

nie dotyczy

rynku aktywnym

nie dotyczy

rynku aktywnym

Bank Polska
Kasa Opieki
SA
Bank Polska
Kasa Opieki
SA
Bank Polska
Kasa Opieki
SA
Bank Polska
Kasa Opieki
SA

Rzeczpospolita
Polska

waluta EUR,
10720000,00 EUR

1

(130)

(0,01)%

Rzeczpospolita
Polska

waluta EUR,
2000000,00 EUR

1

(7)

0,00%

Rzeczpospolita
Polska

waluta USD,
15910000,00 USD

1

(503)

(0,04)%

Rzeczpospolita
Polska

waluta USD,
1 400 000,00 USD

1

12

0,00%

4

(628)

(0,05)%

Suma

3) Tabele dodatkowe

Sktadniki lokat nabyte od podmiot6w,
107 Ustawy·

0

kt6rych mowa w art.

Wartosc wedtug wyceny na dziel\
bilansowy (w tys. zt)

Procentowy udziat w
aktywach og6tem

obligacja DS1 019 (PL00001 05441 )

7194

0,59%

obligacja DS1020 (PLOOOO106126)

3288

0,27%

obligacja DS1021 (PLOOOO106670)

8564

0,70%

obligacja PS0417 (PLOOOO107058)

12273

1,01%

obligacja PS1016 (PLOOOO106795)

11933

0,98%

obligacja WZ0118 (PLOOOO104717)

10797

0,89%

obligacja WZ0121 (PLOOOO106068)

27182

2,23%

*Tabela prezentuje skladniki lokat Subfunduszu, kt6re byly przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Subfunduszu lub z
podmiotem dominujqcym W stosunku do Towarzystwa. Prezentacji podlega tylko ta CZEilSC skladnika lokat, dla kt6rej drugq stronq
transakcji byl Depozytariusz Subfunduszu lub podmiot dominujqcy W stosunku do Towarzystwa,
Na dzien 31,12.2012 roku W portfelu Subfunduszu nie istnialy skladniki loka!, kt6re bylyby przedmiotem transakcji Subfunduszu z
akcjonariuszem Towarzystwa, jak r6wniei podmiotami zaleinymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza Subfunduszu.
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Bilans
(w tysictcach ztotych, z wyjcttkiem liczby (w szt) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))
31.12.2011 r.

31-12.2012 r.
1217651

580834

1. Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

17141

1170

2. Naleznosci

23774

16186

100042

1457

1068386

527672

1 068386

518053

8308

34349

I.Aktywa

3. Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

drugiej strony do odkupu

4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
. dluzne papiery wartosciowe
5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

26049

. dluzne papiery wartosci owe

II. Zobowiltzania

32755

17028

III. Aktywa netto

1184 896

563806

947735

428899

7464 685

6673 141

(6516950)

(6244242)

V. Dochody zatrzymane

182518

117459

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

109192

91883

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

73326

25576

VI. Wzrost (spadek) wartoSci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

54643

17448

1184 896

563806

IV. Kapitat Subfunduszu
1. Kapital wplacony
2. Kapital wyplacony

VII. Kapitat Subfunduszu I zakumulowany wynlk z operacjl
Kategorie jednostek uczestnictwa

Liczba

Llczba

A

30721 118,544

15735291,940

S

23 567 378,169

11 308 880,483

T

6 321 844,524

5537526,236

Kategorie jednostek uczestnictwa

Wartos¢ aktyw6w netto
na jednostk,
uczestnictwa

Wartos¢ aktyw6w netto
na jednostk,
uczestnictwa

A

19,36

17,15

S

19,69

17,39

T

19,93

17,56

Bilans naleZy analizowac Iqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZEilSC sprawozdania
finansowego.
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Rachunek wyniku

Z

operacji

(w tysietcach ztotych, z wyjettkiem wyniku z operacji na jednostkQ uczestnictwa (w zf))
1.01_2012 r.31_12.2012 r.

1.01.2011 r.31.12.2011 r_

I. Przychody z lokat

30023

15816

1. Przychody odsetkowe

30023

15581

2. Dodatnie saldo r6znic kursowych

235

3. Pozostale

0

11_ Koszty Subfunduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Oplaty dla Depozy1ariu sza

3. Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

4. Koszty odsetkowe

5. Ujemne saldo r6i:nic kursowych

12714

5667

9731

5527

59

52

0

0

201

88

2723

6. Pozostale
III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo
IV_ Koszty Subfunduszu netto (II-III)

12714

5667

V_ Przychody z lokat netto (I-IV)

17309

10149

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

84945

11839

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

47750

5840

(919)

1064

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

37195

5999

- z tytulu r6:i:nic kursowych

(8744)

5251

102254

21988

- z tytuiu r6i:nic kursowych

VII. Wynik z operacJi

Wynik z operacji
przypadaJltcy na
kategori~ jednostek
uczestnictwa

Kategoria jednostek uczestnictwa

Wynik z operacji
przypadajltcy na
kategori~ jed nostek
uczestnictwa

A

2,21

0,74

S

2,30

0,82

2,37

0,88

T

..

.

.

.'

.

Rachunek wynlku z operacjl nalezy anallzowac Iqcznle z notaml objasnlajqcyml I InformaCjq dodatkowq, kt6re stanOWlq Integralnq
cz~sc sprawozdania finansowego.
Wynik z operacji przypadajqcy na jednostkEil uczestnictwa obliczono w nastEilPujqcy spos6b:
Dla kazdego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostaly zmiany w aktywach netlo na poszczeg61ne typy jednostek
uczestnictwa oraz analogiczne zmiany w wartosciach kapitalu. R6znica tych dw6ch wartosci na kazdy dzien wyceny stanowi
dzienny wynik z operacji dla danego typu jednostki. Obliczony w ten spos6b wynik z operacji na dany typ jednostki podzielony zostal
przez IiczbEil jednostek uczestnictwa przypadajqcq na dany dzien wyceny. Sum a obliczonych w ten spos6b iloraz6w stanowi wynik z
operacji przypadajqcy na kategoriEil jednostek uczestnictwa.
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Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysietcach ztotych, z wyjettkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))
1.01.2012 r.
-31.12.2012 r.

1.01.2011 r.
-31.12.2011 r.

I. Zmiana wartosci aktyw6w netto

1. Wartosc aktyw6w nello na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

563806

417583

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

102254

21988

a) przychody z lokat nello

17309

10149

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

47750

5840

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana waktywach nello z tytulu wyniku z operacji

37195

5999

102254

21988

518836

124235

791544

438862

272 708

314627

621 090

146223

4. Oystrybucja dochod6w (przyChod6w) Subfunduszu (razem), w tym:
a) z przychod6w z lokat nella
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychod6w ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego (powi~kszenie kapitalu z tytulu zbytych jednostek
uczestnictwa)
b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionych jednostek
uczestnictwa)
6. Lqczna zmiana aktyw6w nello w okresie sprawozdawczym
7. Wartost aktyw6w nello na koniec okresu sprawozdawczego

1 184 896

563806

8. Srednia wartost aktyw6w nello w okresie sprawozdawczym

783853

489925

A

49217097,242

20117084,792

S

18831 608,178

11 809810,794

T

3 572 014,591

3 250 998,571

A

34231 270,638

15870014,548

S

6 573 110,492

9 163 660,451

T

2787696,303

2837827,914

A

14985826,604

4247070,244

S

12258497,686

2646 150,343

T

784318,288

413170,657

A

407 516463,715

358299366,473

S

121 929088,696

103097480,518

T

39028878,687

35456864,096

A

376795345,171

342 564 074,533

S

98361 710,527

91 788600,035

T

32707034,163

29919337,860

A

30721 118,544

15735291,940

S

23 567 378,169

11 308 880,483

T

6 321 844,524

5 537 526,236

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa

1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

c) saldo zmian

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajqco od poczqtku dzialalnosci Subfunduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

b) liczba Odkupionych jednostek uczestnictwa

c) saldo zmian
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1.01.2012 r.
-31.12.2012 r.

1.01.2011 r.
-31.12.2011 r.

3. Przewidywana Hczba jednostek uczestnictwa

A

30721118,544

15735291,940

S

23 567 378,169

11 308 880,483

T

6321 844,524

5537 526,236

III. Zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnlctwa
1. Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego

A

17.15

16,41

S

17,39

16,57

T

17.56

16,69

A

19,36

17,15

S

19,69

17,39

T

19,93

17,56

A

12,89%

4,51%

S

13,23%

4,95%

T

13,50%

5,21%

2. Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec biezqcego okresu
sprawozdawczego

3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym

4. M'lnimalna wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

A
- data wyceny

S
- data wyceny

T
- data wyceny

17,10

16,34

2012-01-05

2011-01-14

17,35

16,51

2012-01-05

2011-01-14

17,52

16,62

2012-01-05

2011-01-14

5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
19,36

17,15

- data wyceny

2012-12-27

2011-12-27

- data wyceny

2012-12-28

2011-12-30

- data wyceny

2012-12-31

-

19,69

17,39

- data wyceny

2012-12-28

2011-12-27

- data wyceny

2012-12-31

2011-12-30

19,93

17,56

2012-12-31

2011-12-27

A

S

T
- data wyceny

-

2011-12-30

A

19,36

17,15

S

19,69

17,39

T

19,92

17,56

2012-12-28

2011-12-30

IV. Procentowy udziat koszt6w Subfunduszu w sredniej wartosci aktyw6w netto

1,62%

1,16"k

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

1,24%

1,13%

2. Procentowy udzial opla! dla Depozytariusza

0,01%

0,01%

- data wyceny
6. Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie
sprawozdawczym

- data wyceny

Wszystkle wartosci procentowe zawarte w zestawlenlu zostaiy pollczone w skall calego roku.
Zestawienie zmian w aktywach netto nalezy analizowac Iqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq
integralnq CZI?SC sprawozdania finansowego.
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Noty objasniajctce
Nota 1. Polityka rachunkowoSci
Opis przyj~ch zasad rachunkowosci
a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zostalo sporzqdzone zgodnie z
ustawq z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330 z pMniejszymi zmianamL) oraz
przepisami rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci
funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, pOZ. 1859).
Sprawozdanie zostalo sporzqdzone w jt?zyku polskim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty, z wyjqtkiem wartosci
aktyw6w netto na jednostkt? uczestnictwa, podane zostaly w tysiqcach zlotych. Wartose aktyw6w netto na jednostkt?
uczestnictwa podana zostala w zlotych (z dokladnosciq do 0,01 zl). Liczba jednostek uczestnictwa zostala podana z
dokladnosciq do 0,001 sztuki.

b)

Zasady ujmowania w kSit?gach rachunkowych operacji dotyczqcych Subfunduszu
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje sit? w ksit?gach rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w ksit?gowych
w okresie, kt6rego dotyczq.
Nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje sit? w ksit?gach rachunkowych Subfunduszu w dacie
zawarcia umowy. Skladniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w Oniu Wyceny po godzinie 23:00 czasu polskiego
oraz skladniki, dla kt6rych do tego momentu nie otrzymano potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglt?dnia sit? w
najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiqzan.
Jezeli nabycie albo zbycie skladnik6w 10k at przez Subfundusz w wyniku braku otrzymania przez Subfundusz
potwierdzenia zawarcia umowy we wskazanym powyzej terminie zostalo ujt?te w ksit?gach rachunkowych Subfunduszu w
dniu nastt?pnym po dniu zawarcia umowy wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku instrumentu
finansowego wycenianego w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
do wyceny przyjmuje sit? wszystkie parametry wynikajqce z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a przede wszystkim
datt? zawarcia oraz rozliczenia (daty przeplyw6w pienit?znych) transakcji.
Nabyte skladniki lokat ujmuje sit? w ksit?gach rachunkowych Subfunduszu wedlug ceny nabycia, obejmujqcej prowizje
maklerskie. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie ujmuje sit? w ksit?gach rachunkowych Subfunduszu wedlug wartosci
ksit?gowej r6wnej zero.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostajq transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego, w
kSit?gach rachunkowych Subfunduszu w pierwszej kolejnosci ujmuje sit? transakcjt? nabycia.
Prowizja maklerska zaplacona przy zbyciu skladnika lokat obniza wynik ze sprzedazy danej lokaty.
Zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwiqzku z
rozliczeniami walutowymi kupna lub sprzedazy papier6w wartosciowych ujmuje sit? w ksit?gach rachunkowych w dniu
zawarcia transakcji (kontrakt forward walutowy). Gdy wartose godziwa kontraktu jest:
•
•

dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu,
ujemna, kontrakt ujmowany jest w pasywach bilansu.

przy czt?sciowym zamknit?ciu kontraktu forward zobowiqzania i naleznosci funduszu wynikajqce z zawartej transakcji
mogq bye kompensowane w przypadku, gdy:
•
Subfundusz posiada wazny prawnie tytul do kompensaty tych zobowiqzan i naleznosci;
•
Subfundusz zamierza rozliczye transakcjt? w kwocie netto poddanych kompensacie zobowiqzan naleznosci lub
jednoczesnie takie naleznosci wylqczye z ksiqg rachunkowych, a zobowiqzanie finansowo rozliczye.
Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wplywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w
pienit?znych, naleznosci oraz zobowiqzan w walutach obcych, a takze przychody odsetkowe, w sklad kt6rych wchodzq
odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w przypadku dluznych papier6w wartosciowych
wycenianych w wartosci godziwej - naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papier6w przez emitenta oraz
odpisy dyskonta.
Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza sit? przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody
odsetkowe od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza sit? zgodnie z zasadami
ustalonymi dla tych papier6w wartosciowych przez emitenta.
Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuje udzial zrealizowanych r6znic kursowych w transakcjach zbycia
skladnik6w loka!.
przyrost wartosci dluznych papier6w wartosciowych w okresie mit?dzy ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu
obliczany przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej powit?ksza niezrealizowany zysk/stratt? z wyceny loka!.
Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pienit?znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powit?kszajq
wartose aktyw6w Subfunduszu w Oniu Wyceny.
Oniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego albo kapitalu wyplaconego jest dzien zbycia lub odkupienia
jednostek uczestnictwa. Na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na jednostkt? uczestnictwa w okreslonym Oniu
Wyceny nie uwzglt?dnia sit? zmian w kapitale wplaconym oraz zmian kapitalu wyplaconego zwiqzanych z wplatami lub
wyplatami ujmowanymi w rejestrze uczestnik6w w tym Oniu Wyceny.
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Zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji nabycia lub zbycia waluty ujmuje sit? w
ksit?gach rachunkowych Subfunduszu w dniu zawarcia transakcji (kontrakt forward walutowy). Gdy wartosc godziwa
kontraktu jest dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu. Gdy wartosc godziwa kontraktu jest ujemna, kontrakt
ujmowany jest w zobowiqzaniach bilansu.
Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dluzej niz w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje si~ jak kontrakty
walutowe. Za dzien roboczy uznaje sit? dzien roboczy w kazdym panstwie, kt6rego waluta jest przedmiotem transakcjL
Transakcje te ujmuje sit? w ksit?gach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci ksit?gowej r6wnej
zero, natomiast wynik odnosi sit? w r6znice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia sit? je wedlug sredniego kursu
wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg61nosci koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo r6znic kursowych
powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pienit?znych, naleznosci oraz zobowiqzan w walutach obcych, a takze koszty
odsetkowe, do kt6rych zaliczamy odsetki od zaciqgnit?tych kredyt6w i pozyczek oraz amortyzacjt? premiL
Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i pozyczek zaciqgnit?tych przez Subfundusz rozlicza sit? w czasie, przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej.
Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa. SzczegOfowe informacje zostaly zawarte w nocie 11.
Nastt?pujqce koszty zwiqzane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane Sq z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i oplaty
maklerskie i bankowe, w tym zwiqzane z transakcjami kupna i sprzedazy papier6w wartosciowych i praw majqtkowych,
prowizje i oplaty zwiqzane z przechowywaniem aktyw6w Subfunduszu, odsetki od kredyt6w i pozyczek zaciqgnit?tych
przez Subfundusz, prowizje i oplaty zwiqzane z przekazami pocztowymi, podatki i inne obciqzenia nalozone przez
wlasciwe organy administracji publicznej, w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne. Wyzej wymienione koszty
stanowiq koszty nielimitowane Subfunduszu i Sq pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie kt6rych Subfundusz jest
zobowiqzany do ich ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez wlasciwe organy
administracji publicznej. Pozostale koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze srodk6w wlasnych.
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje sit? w walucie, w kt6rej Sq wyrazone, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu
wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzien ujt?cia tych operacji w
ksit?gach rachunkowych Subfunduszu.
c)

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowiqzan i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia sit?, a zobowiqzania Subfunduszu ustala sit? w Dniu Wyceny (dzien okreslony w statucie
Subfunduszu, w kt6rym wycenia sit? aktywa Subfunduszu, ustala sit? wartosc zobowiqzan Subfunduszu, ustala sit? wartosc
aktyw6w netto Subfunduszu oraz wartosc aktyw6w netto przypadajqcych na jednostkt? uczestnictwa albo certyfikat
inwestycyjny) oraz na dzien sporzqdzania sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia sit?, a zobowiqzania Subfunduszu ustala sit? wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci
godziwej.
1. Wartosc godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczeg6lnosci: Iist6w zastawnych, dluznych
papier6w wartosciowych, w tym obligacji zamiennych bez uwzglt?dnienia prawa do zamiany, chyba ze jest dostt?pna
wartosc godziwa tego prawa) wyznacza sit? - ze wzglt?du na godziny zamknit?cia aktywnych rynk6w zagranicznych, na
kt6rych moze lokowac Subfundusz - wedlug kurs6w dostt?pnych 0 godzinie 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero)
czasu polskiego w nastt?pujqcy spos6b:
a)

jezeli Dzien Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug
ostatniego dostt?pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu Wyceny,
z zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu
zamknit?cia, a w przypadku braku kursu zamknit?cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego
odpowiednik, za ostatni dostt?pny kurs przyjmuje sit? ten kurs albo wartosc z Dnia Wyceny.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan ciqglych, w kt6rym wyznaczany i oglaszany jest
zamknit?cia przyjmuje sit? ostatni kurs zamknit?cia w systemie notowan ciqglych dostt?pny 0 godzinie 23:00.

kurs

W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan ciqglych bez odrt?bnego wyznaczania kursu zamknit?cia
przyjmuje sit? ostatniq cent? transakcyjnq dostt?pnq 0 godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan jednolitych przyjmuje sit? ostatni kurs ustalony w
systemie kursu jednolitego.
b)

jezeli Dzien Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrot6w na danym skladniku aktyw6w jest znaczqco niski albo na danym skladniku aktyw6w nie zawarto
zadnej transakcji - wedlug ostatniego dostt?pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na
aktywnym rynku, skorygowanego w spos6b umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej,
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8, z zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana
jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknit?cia, a w przypadku braku kursu zamknit?cia - innej, ustalonej
przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik, za ostatni dostt?pny kurs przyjmuje sit? ten kurs albo wartosc z
uwzglt?dnieniem istotnych zdarzen majqcych wplyw na ten kurs albo wartosc;

c)

jezeli Dzien Wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego
dostt?pnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknit?cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku
braku kursu zamknit?cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik, skorygowanej w
spos6b umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej. Za wiarygodnie oszacowanq
wartosc godziwq danego skladnika aktyw6w notowanego na aktywnym rynku uznaje sit? wartosc wyznaczonq
poprzez zastosowanie przyjt?tego w uzgodnieniu z Depozytariuszem modelu wyceny najbardziej odpowiedniego
dla danego skladnika lokat, zgodnie z najlepszq wiedzq Subfunduszu i praktykq rynku finansowego.
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2. W przypadku gdy skladnik lokat jest przedmiotem obrotu na wit?cej niz jednym aktywnym rynku, wartosciq godziwqjest
kurs ustalony na rynku gl6wnym. Wyboru rynku gl6wnego dokonuje sit? na koniec kazdego kolejnego miesiqca
kalendarzowego na podstawie wolumenu obrotu na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku, pod warunkiem
ze Subfundusz moze dokonywat transakcji na tym rynku. W przypadku gdy brak jest mozliwosci obiektywnego lub
wiarygodnego ustalenia wielkosci wolumenu obrotu lub w przypadku identycznego wolumenu na kilku aktywnych
rynkach, Subfundusz stosuje kolejne, mozliwe do zastosowania kryterium:
a)

liczba zawartych transakcji na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku;

b)

ilost danego skladnika lokat wprowadzona do obrotu na danym aktywnym rynku;

c)

kolejnost wprowadzania do obrotu - jako rynek gl6wny wybiera sit? rynek, na kt6rym dany skladnik lokat byl
notowany najwczesniej.

3. Wartost skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza sit? w nastt?pujqcy spos6b:
a)

Iist6w zastawnych, obligacji, bon6w skarbowych oraz pozostatych dluznych papier6w wartosciowych - w
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek
wyceny tych skladnik6w lokat zalicza sit? odpowiednio do przychod6w odsetkowych albo koszt6w odsetkowych
Subfunduszu;

b)

depozyt6w bankowych - wedlug wartosci nominalnej, z uwzglt?dnieniem odsetek, przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej;

c)

kontrakt6w terminowych - wedlug wartosci godziwej metodq okreslajqcq stan rozliczer'i Subfunduszu i jego
kontrahenta wynikajqcych z warunk6w umownych z uwzglt?dnieniem zasad wyceny dla instrumentu bazowego i
terminu wykonania kontraktu terminowego;

d)

dluznych papier6w warlosciowych zawierajqcych wbudowane instrumenty pochodne - w przypadku gdy
wbudowane instrumenty pochodne Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, wartost jest
wyznaczana przy zastosowaniu modelu odpowiedniego dla danego papieru dluznego; jezeli wbudowane
instrumenty pochodne nie Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, to wartost wycenianego papieru
stanowi sumt? wyceny dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanego instrumentu pochodnego)
wyznaczonej przy uwzglt?dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wyceny wbudowanych instrument6w
pochodnych wyznaczone na podstawie modeli odpowiednich dla poszczeg61nych instrument6w pochodnych; w
przypadku gdy ze wzglt?du na charakter instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu wyceny,
wbudowany instrument pochodny lub caty instrument (w zaleznosci od dostt?pnosci danych) mogq bye wyceniane
na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters;

e)

skladnik6w lokat innych niz w podpunktach a)-d) - wedlug wartosci godziwej spelniajqcej warunki wiarygodnosci
okreslone w pkt 8.

4. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci
skorygowanej ceny nabycia - wartost godziwa wynikajqca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzier'i przeszacowania,
nowo ustalonq skorygowanq cen~ nabycia.
5. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu sit? drugiej strony do odkupu wycenia sit?, POCZqwszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
przy czym do dnia rozliczenia umowy kupna transakcje przy zobowiqzaniu sit? drugiej strony do odkupu wykazuje sit? w
cenie nabycia, kt6ra stanowi skorygowanq cent? nabycia. Na dzier'i rozliczenia cena nabycia sluZy do wyliczenia
skorygowanej ceny nabycia.
6. Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu sit? Subfunduszu do odkupu, wycenia sit?,
POCZqwszy od dnia zawarcia umowy sprzedazy, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedazy zobowiqzania z tytulu transakcji przy
zobowiqzaniu sit? Subfunduszu do odkupu wykazuje sit? w cenie sprzedazy, kt6ra stanowi cent? skorygowanq.
7. Aktywa oraz zobowiqzania denominowane w walutach obcych wycenia sit? lub ustala w walucie, w kt6rej Sq notowane
na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie Sq notowane na aktywnym rynku - w walucie, w kt6rej Sq denominowane, i
wykazuje sit? w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug sredniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski na Dzier'i Wyceny.
8. Za wiarygodnie oszacowanq wartost godziwq uznaje sit? wartost wyznaczonq poprzez:
a)

oszacowanie wartosci skladnika lokat przez wyspecjalizowanq, niezaleznq jednostkt? swiadczqcq tego rodzaju
uslugi, 0 lie mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez tt? jednostkt? przeptyw6w pienit?znych zwiqzanych z tym
skladnikiem;

b)

zastosowanie wlasciwego modelu wyceny skladnika lokat,
pochodzq z aktywnego rynku;

c)

oszacowanie wartosci skladnika lokat za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji;

d)

oszacowanie wartosci skladnika lokat, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogloszonej
na aktywnym rynku ceny nier6zniqcego sit? istotnie skladnika, w szczeg61nosci 0 podobnej konstrukcji prawnej i
celu ekonomicznym.

0

ile wprowadzone do tego modelu dane wejsciowe
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9. Wartosc aktyw6w netto dla poszczeg61nych typ6w jednostek obliczana jest w nastt?pujqcy spos6b: WAN A (wartosc
aktyw6w neUo dla jednostek typu A) jest to WAN A z poprzedniego dnia wyceny powit?kszona 0 obroty na kapitalach
dotyczqcych typu jednostki A oraz 0 udzial jednostek typu A we wzroscie lub spadku wartosci aktyw6w (bez
uwzglt?dniania biezqcych koszt6w limitowanych) pomniejszona 0 koszty wedlug odpowiedniej stawki oplaty za
zarzqdzanie dla danego typu jednostki za dzieri od ostatniego Dnia Wyceny do dnia biezqcego. Analogicznie obliczana
jest WAN dla pozostalych typ6w jednostek.

d)

Wartosci szacunkowe
Sporzqdzanie sprawozdania finansowego wymaga od Towarzystwa dokonania ocen, estymacji i przyjt?cia zalozeri
wplywajqcych na stosowane zasady rachunkowosci oraz na prezentowane wartosci aktyw6w i pasyw6w oraz kwoty
przychod6w i koszt6w. Szacunki dokonywane Sq na podstawie dostt?pnych danych historycznych, danych mozliwych do
zaobserwowania na rynku oraz szeregu innych czynnik6w uwazanych za wlasciwe w danych okolicznosciach. Stanowiq
one podstawt? do oszacowania wartosci bilansowych aktyw6w i zobowiqzari, kt6rych nie mozna okreslic w jednoznaczny
spos6b na podstawie ceny pochodzqcej z aktywnego rynku.
Szacunki i zalozenia stanowiqce ich podstawt? podlegajq okresowym przeglqdom. Aktualizacje szacunk6w Sq
rozpoznawane w okresie, w kt6rym dokonano zmiany szacunku, jezeli aktualizacja dotyczy tylko tego okresu, lub w
okresie, w kt6rym dokonano zmiany, i w okresach przyszlych jesli aktualizacja wplywa zar6wno na biezqcy, jak i na
przyszle okresy.
Ponizej zaprezentowano najistotniejsze z szacunk6w zastosowane przy sporzqdzeniu sprawozdania finansowego
Subfunduszu.
Skladniki lokat wyceniane w wartosci godziwej

Wartosc godziwa skladnik6w lokat, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek, ustalana jest na podstawie ceny rynkowej
podobnego instrumentu bqdz przy zastosowaniu innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny Sq
okresowo oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny Sq testowane i zatwierdzane przed uzyciem. W modelach
wyceny wykorzystywane Sq dane mozliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach Towarzystwo musi
korzystac z oszacowari. Zmiany przyjt?tych zalozeri i szacunk6w mogq miec wplyw na wykazywane wartosci godziwe
skladnik6w lokat
Skladniki lokat wyceniane metodq zamortyzowanego kosztu

Na kazdy Dzieri Wyceny dokonywana jest ocena, czy zaistnialy przeslanki swiadczqce 0 utracie wartosci skladnik6w
10k at Jezeli przeslanki takie istniejq, dokonuje sit? odpisu aktualizujqcego w wysokosci r6znicy pomit?dzy wartosci q
bilansowq a oszacowanq wartosciq biezqcq oczekiwanych przyszlych przepiyw6w pienit?znych wynikajqcych z danego
skladnika lokat
Wyznaczenie przeslanek utraty wartosci oraz wyliczenie biezqcej wartosci oczekiwanych przyszlych przepiyw6w
pienit?znych wymaga dokonania przez Towarzystwo szacunk6w. Metodologia i zalozenia wykorzystywane przy ustalaniu
poziomu utraty wartosci podlegajq regularnemu przeglqdowi.
Szacunki dokonane na dzieri bilansowy uwzglt?dniajq parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzieri. Biorqc pod
uwagt? zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.
Na dzieri 31 grudnia 2012 roku 0,68% aktyw6w Subfunduszu zostalo wycenionych w spos6b inny niz na podstawie kursu
ustalonego na aktywnym rynku, tj. metodq zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzieri 31 grudnia 2011 - odpowiednio 5,92%). W zmiennym otoczeniu
rynkowym wystt?puje niepewnosc, iz dla takich aktyw6w wyceny ujt?te w sprawozdaniu finansowym mogq r6znic sit? od
wartosci, jakie zostalyby wyznaczone, gdyby istnial dla nich aktywny rynek. Zdaniem Towarzystwa wartosci bilansowe
wszystkich istotnych skladnik6w aktyw6w Sq mozliwe do odzyskania.

e)

Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowosci
W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowosci.

Nota 2. Naleznosci Subfunduszu
Naleinosci Subfunduszu

z tytulu zbytych lokat
Z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytulu odsetek

Suma

Wartost na dziel'i 31.12.2012 r.

Wartost na dziel'i 31.12.2011 r.

(wtys. zt)

(wtys. zt)

-

2192

23774

13994

0

0

23774

16186
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Nota 3.

Zobowi~zania

Subfunduszu

Zobowl/tZllnia Subfunduszu

Wartosc na dzier'i 31.12.2011 r.
(wtys. zt)

Wartosc na dzier'i 31.12.2012 r.
(wtys. zt)

Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa
Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu cz~sciowej realizacji kontrakt6w terminowych
Z tytulu nabytych aktyw6w
Pozostale zobowiqzania, w tym
- zobowiqzania wobec TF I z tytulu oplaty za zarzqdzanie
Suma

8136

54

22566

14622

640

312

-

0

-

1 310

1413

730

1231

549

32755

17028

Nota 4. Srodki pieniQine i ich ekwiwalenty
31.12.2012 r.

Struktura srodk6w pleni~:t:nych na rachunkach bankowych

Waluta

Wartosc na dzier'i
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego
(wtys. zt)

Wartosc na dzier'i
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

17141

Banki

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

17141

17141

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

0

0

31.12.2011 r.

Struktura srodk6w pieni~nych na rachunkach bankowych

Waluta

Wartosc na dZier'i
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego
(wtys. zt)

Wartosc na dzier'i
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

Banki

Bank Handlowy w Warszawie SA

1170

PLN

1 170

1 170

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Sredni w okresle sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~tnych
utrzymywanych w celu zaspokojenia bietltcych zobowiltzar'i Subfunduszu

Waluta

Wartosc na
31.12.2012 r. wdanej
walucie
(wtys.)

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~nych

Wartosc na
31.12.2012 r. w
walucie sprawozdania
finansowego
(wtys. zt)
8064

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

6020

6020

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

252

1030

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

327

1014

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~:t:nych
utrzymywanych w celu zaspokojenia bietltcych zobowiltzar'i Subfunduszu

Waluta

Wartosc na
31.12.2011 r. w danej
walucie
(wtys.)

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~:t:nych

Wartosc na
31.12.2011 r. w
walucie sprawozdania
finansowego
(wtys. zt)
2676

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

2242

2242

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

54

239

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

57

195
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Nota 5. Ryzyka
(1)

Ryzyko stopy procentowej

(1. 1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej
zostal zaprezenlowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluznym 0 stalym oprocentowaniu
podzielonych wedlug okresu pozostajqcego na dzien 31 grudnia 2012 roku do zapadalnosci tych instrument6w
finansowych.

31.12.2012 r.
(wtys. zt)

Transakcje przy
zobowiqzaniu si~ drugiej
strony do odkupu, z tego 0
okresie do wykupu
Sktadniki lokat notowane na
aktywnym rynku
Sktadniki lokat nienotowane
na aktywnym rynku
Pozostale aktywa
Razem aktywa obci¥one
ryzykiem wartosci godziwej
wynika]'l.cym ze stopy
procentowej
Procentowy udziat w
aktywach og6tem

31.12.2011 r.
(wtys.zt)

Transakcje przy
zobowiqzaniu si~ drugiej
strony do odkupu, z tego 0
okresie do wykupu
Sktadniki lokat notowane na
aktywnym rynku
Sktadniki lokat nienotowane
na aktywnym rynku

(1.2)

Od3

Od 6

miesi~cydo

miesi~cydo

6

miesi~cy

Od 1 roku do
31at

1 roku

Powy:l:ej
31at

Razem

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

7874

6064

748111

762049

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7874

6064

748111

762049

-

-

-

0,65%

0,50%

61,44%

62,59%

Od 1
miesi'l.cado
3 miesi~cy

Do 1
miesi'l.ca

1457

Od3

Od6

miesi~cy do
6 miesi~cy

miesi~ydo

-

Od 1 roku do
31at

1 roku

-

352

Powy:l:ej
31at

Razem

-

-

-

1457

40280

154657

162728

358017

-

-

-

-

-

10907

10907

-

-

-

-

-

-

-

1809

-

-

40 280

154 657

173635

370381

0,31%

-

-

6,94%

26,63%

29,89%

63,77%

Pozostate aktywa
Razem aktywa obci'l.:l:one
ryzykiem wartoSci godziwej
wynikaj'l.cym ze stopy
procentowej
Procentowy udziat w
aktywach og6tem

Od 1
miesi'l.cado
3 miesi~cy

001
miesi'l.ca

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pienit?znych wynikajqcym ze stopy
procentowej, w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pienit?znych wynikajqcym ze stopy
procentowej zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluznym 0 zmiennym
oprocentowaniu, wedlug podzialu na okresy pozostajqce w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany
oprocentowania).

31.12.2012 r.
(wtys.zt)

Transakcje przy
zobowiqzaniu si~ drugiej
strony do odkupu, z tego 0
okresie do wykupu
Skladniki lokat notowane na
aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane
na aktywnym rynku
Pozostale aktywa
Razem aktywa obci'l.:l:one
ryzykiem wartoSci godziwej
wynikaj'l.cym ze stopy
procentowej
Procentowy udziat w
aktywach og6tem

Od 1
miesi'l.cado
3 miesi~cy

Do 1
miesi'l.ca

Od3

Od 6

mlesi~cy do
6 miesi~cy

miesi~cydo

Od 1 roku do
31at

1 roku

Powy:l:ej
31at

Razem

100042

-

-

-

-

-

100042

306337

-

-

-

-

-

306337

-

-

8296

-

-

-

8296

-

-

-

-

-

-

-

406379

-

8296

-

-

-

414675

33,37%

-

0,68%

-

-

-

34,05%
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31.12.2011 r.
(wtys. zt)

001
miesi~ca

Transakcje przy
zobowiqzaniu si~ drugiej
strony do odkupu, z tego 0
okresie do wykupu
Skfadniki lokat notowane na
aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane
na aktywnym rynku

Od3
miesi~ydo

3 miesiQcy

6 miesiQcy

Od6
miesiQcydo
1 roku

Powyzej
31at

Od 1 roku do
31at

Razem

-

-

-

-

-

-

-

158373

1663

9619

-

-

-

169655

-

-

23442

-

-

-

23442

-

-

-

-

-

-

-

158 373

1663

33061

-

-

-

193097

27,26%

0,29%

5,69%

-

-

-

33,24%

Pozostale aktywa
Razem aktywa obcl~zone
ryzykiem wartoSci godziwej
wynikaj~cym ze stopy
procentowej
Procentowy udziaf w
aktywach og6tem

Od 1
miesi~cado

(2)

Ryzyko kredytowe

(2.1)

Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym na dzien bilansowy, w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypelnialy swoich obowiqzk6w (bez uwzglt?dniania warlosci godziwych dodatkowych zabezpieczen), w
podziale na kategorie bilansowe
Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w, bez uwzglt?dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen. W przypadku
skladnik6w lokat zostala zaprezentowana wartost bilansowa skladnik6w lokat 0 charakterze dluznym.
31.12.2012 r.
Procentowy udziaf
w aktywach og6tem

31.12.2012 r.
(w tys. zt)

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

31.12.2011 r.
Procentowy udziat
w aktywach og6tem

Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

17141

1,41%

1 170

0,20%

Naleznosci, w tym:

23774

1,95%

16186

2,79%

-

-

2192

0,38%

100042

8,22%

1457

0,25%

1 068386

87,74%

527672

90,84%

1 059923

87,04%

477654

82,23%

-

-

9619

1,65%

8463

0,70%

40399

6,96%

8296

0,68%

34349

5,92%

-

-

15142

2,61%

8296

0,68%

8300

1,43%

-

-

10907

1,88%

1217639

100,00%

580834

100,00%

naleznosci z tytulu zawartych transakcji sprzedazy
skladnik6w lokat
Transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do
odkupu
Skladniki lokat 0 charakterze dluznym notowane na
aktywnym rynku, w tym:
dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdz
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub NBP
Ii sty zastawne

inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub
gwarantowane przez Skarb Panstwa bqdz NBP
instrumenty 0 charakterze dluznym
Skladniki lokat 0 charakterze dluznym nienotowane
na aktywnym rynku, w tym:
dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdz
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub NBP
listy zastawne
inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub
gwarantowane przez Skarb Panstwa bqdz NBP
instrumenty 0 charakterze dluznym
Razem aktywa Subfunduszu obciltZone ryzyklem
kredytowym

(2.2)

Przypadki znaCZqcej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala
zaprezentowana jako wartost bilansowa lokat w instrumenty dluzne emitowane lub port?czane przez podmiot, kt6rego
papiery stanowiq powyzej 5% wartosci aktyw6w Subfunduszu.
31.12.2012 r.
(wtys. zt)

31.12.2012 r.
Procentowy udzlaf
w aktywach og6tem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

31.12.2011 r.
Procentowy udziaf
w aktywach og6tem

Dluzne papiery wartosciowe, w tym:

1 059923

87,04%

492796

84,84%

Skarb Panstwa (RP)

1 059923

87,04%

492796

84,84%

(3)

Ryzyko walutowe

(3.1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem walutowym

Poziom obciqzenia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jako wartost bilansowa (w tys. zl) aktyw6w i zobowiqzan
wyrazonych w walutach obcych.

Roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych Subfundusz w Arka BZ WBK FlO
31.12.2012 r.
Procentowy udziat
w aktywach og6tem

31.12.2012 r.
(w tys. zt)
0

0,00%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90578

7,44%

56240

9,69%

90578

7,44%

56240

9,69%

-

10907

1,88%

10907

1,88%

7,44%

67147

11,57"10

-

-

-

Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenly
Naleznosci
Transakcje przy zobowiqzaniu
odkupu

si~

drugiej strony do

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dluZne papiery wartosciowe
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:

-

dluzne papiery wartosciowe
Razem aktywa Subfunduszu obci<ti:one ryzykiem
walutowym

90578

-

ZobowictZania obci<ti:one ryzykiem walutowym

(3.2)

31.12.2011 r.
Procentowy udziat
w aktywach og6tem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

Wskazanie przypadk6w znaczqcej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala
zaprezentowana jako wartose bilansowa poszczeg61nych kategorii lokat wyrazonych w walutach obcych w rozbiciu na
poszczeg61ne waluty,
31.12.2012 r.
Procentowy udziat
w aktywach og6tem

31.12.2012 r.
(wtys. zt)

31.12.2011 r.
Procentowy udziat
w aktywach og6tem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

Dluzne papiery wartosciowe
EUR

36039

USD

54539

(4)

2,96%

45022

7,76%

4,48%

22125

3,81%

Poziom obci~zenia aktyw6w i zobowi~zar'l Subfunduszu ryzykiem pfynnosci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko, iz Subfundusz, nie bt?dzie w stanie wygenerowae dostatecznych srodk6w
pienit?znych niezbt?dnych do wykonania swoich zobowiqzan w terminach ich wymagalnosci lub tez zbycie aktyw6w nastqpi
na warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu,
Z uwagi na fakt, it: jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogq bye odkupywane codziennie, jednym z zadan realizowanych
w ramach zarzqdzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pienit?znych oraz
codzienne monitorowanie plynnosci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki lokat 0 duzej plynnosci. W obecnej sytuacji rynkowej niekt6re lokaty
Subfunduszu charakteryzujq sit? przejsciowo obnizonym poziomem plynnosci. Istnieje ryzyko, it: Subfundusz mot:e nie bye
w stanie zbye w kr6tkim terminie tych skladnik6w lokat w wartosci odpowiadajqcej ich oszacowanej wartosci godziwej.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz w roku obrotowym konczqcym sit? 31 grudnia 2011 roku Subfundusz
nie zawieszal zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa,

Nota 6. Instrumenty pochodne
Instrumenty
pochodne

Typ

Rodzaj
zaj~tej instrumentu
pozycji pochodnego

Warto~¢

eel otwarcia
pozycji

otwart~j

Warto~¢

przysztych
strumieni

Terminy
przysztych
strumieni

poZYCJI
pieni~:l:nych
(w tys. zt)
pieni~:l:nych
(w tys. zt)

Kwota b~dll,ca
podstawll,
przysztych
ptatno~ci

Termin

Termin
wykonania
wyga~ni~cia) instrumentu
instrumentu pochodnepochodnego
go

zapadalno~ci

FORWARD,
WALUTA EUR,
2013-01-30

kr6tka

forward

zabezpieczenie przed
ryzykiem
walutowym

(130)

43845 2013-01-30

10 720 000,00
EUR

2013-01-30 2013-01-30

FORWARD,
WALUTAEUR,
2013-02-27

dluga

forward

zabezpieczenie przed
ryzykiem
walutowym

(7)

8236 2013-02-27

2000000,00
EUR

2013-02-27 2013-02-27

FORWARD,
WALUTAUSD,
2013-01-30

kr6tka

forward

zabezpieczenie przed
ryzykiem
walutowym

(503)

48974 2013-01-30

15 910 000,00
USD

2013-01-30 2013-01-30

FORWARD,
WALUTA USD,
2013-02-27

kr6tka

forward

zabezpieczenie przed
ryzykiem
walutowym

12

4378 2013-02-27

1400000,00
USD

2013-02-27 2013-02-27
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Nota 7. Transakcje przy
odkupu

zobowi~zaniu

siQ Subfunduszu lub drugiej strony do

Transakcje przy zobowictZaniu siQ Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu

Wartost na
dzien
31.12.2012 r.
(wtys. zt)

Wartost na
dzien
31.12.2011 r.
(w tys. zt)

100042

1457

-

-

-

-

100042

1457

Transakcje przy zobowictZaniu siQ drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku kt6rych

nast~puje

Transakcje, w wyniku kt6rych nie
Transakcje, w wyniku kt6rych
na Subfundusz ryzyk

przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk

nast~puje

nast~puje

przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk

przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i nie

nast~puje

przeniesienie

Transakcje przy zobowil4.zaniu siQ Subfunduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku kt6rych

nast~puje

Transakcje, w wyniku kt6rych nie
Transakcje, w wyniku kt6rych
n a druga stron~ ryzyk

przeniesienie na drug" stron~ praw wlasnosci i ryzyk

nast~puje

nast~puje

przeniesienie na drug" stron~ praw wlasnosci i ryzyk

przeniesienie na drug" stron~ praw wlasnosci i nie

nast~puje

przeniesienie

-

-

-

-

-

-

-

-

Nota 8. Kredyty i poiyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i r6inice kursowe
31.12.2012 r.
Walutowa struktura pozycji bilansu

Waluta

Aktywa

PLN

Srodki pieniQtne i ich ekwiwalenty

PLN

Nalei:noSci

1217651
17141

17141

17141

USD

0

0

PLN

Transakcje przy zobowict.zaniu siQ drugiej strony do odkupu

PLN

Sktadniki lokat notowane na aktywnym rynku

PLN

23774

23774

23774
100042
1 068386

PLN

977 808

977 808

EUR

8815

36039

USD

17595

54539

PLN

PLN
Zobowict.zania

Wartost na dzien
bilansowy
(wtys. zt)

PLN

PLN

Sktadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Wartost na dzien
bilansowy w danej
walucie
(wtys.)

8308

8308

PLN

PLN

8308
32755

32755

32755

31.12.2011 r.
Walutowa struktura pozycji bilansu

Waluta

Aktywa

PLN

Srodki pieniQine i ich ekwiwalenty

PLN

PLN
Naleinosci

Wartost na dzien
bilansowy w danej
walucie
(wtys.)

580834
1170

1170

PLN

PLN

WartoSt na dzien
bilansowy
(wtys. zI)

1 170
16186

16186

16186
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Walutowa struktura pozycji bilansu

Transakcje przy

zobowi~zaniu si~

Waluta

drugiej strony do odkupu

Sktadniki lokat notowane na aktywnym rynku

Sktadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Wartosc na dzier'l
bilansowy w danej
walucie
(wtys.)

I

Wartosc na dzien
bilansowy
(wtys. zt)

PLN

1457

PLN

527672

PLN

471432

471432

EUR

7724

34 115

USD

6474

22125

PLN

23442

23442

EUR

2469

10907

17028

17028

34349

PLN

Zobowi¥ania

17028

PLN

PLN
1.01.2012 r.-31.12.2012 r.

Dodatnie i ujemne r6:1:nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zt)

Ujemne r6:1:nice kursowe

Dodatnie r6:1:nice kursowe

Sktadniki lokat

Zreallzowane

Niezrealizowane

Suma

Niezrealizowane

919

8744

919

8744

-

-

Dluzne papiery wartosciowe

Zrealizowane

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Dodatnie i ujemne r6:1:nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zt)
Sktadnlki lokat

Ujemne r6:1:nice kursowe

Dodatnie r6:1:nice kursowe
Zrealizowane

Niezrealizowane

Zrealizowane

Dluzne papiery wartosciowe

1064

5251

-

Suma

1064

5251

-

$redni kurs walut obcych wyliczany przez NBP na dzier'l bilansowy

Kurs w stosunku do zt

Nlezrealizowane

-

Waluta

Euro

4,0882

EUR

Dolar amerykanski

3,0996

USD

Wartosc zreallzowanego
zysku (straty) ze zbycla
lokat
(w tys. zt)

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny aktyw6w
(wtys. zt)

Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Zrealizowany i nlezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

33579

37788

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

14171

(593)

Suma

47750

37195

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Wartosc zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat
(wtys. zt)

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny aktyw6w
(wtys. zt)

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

10575

6614

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

(4735)

(615)

5840

5999

Suma
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Nota 11. Koszty Subfunduszu
Towarzystwo nie pokrywa koszt6w Subfunduszu. Calose wynagrodzenia Towarzystwa sklada

si~

tylko z

cz~sci

1.01.2012 r.
-31.12.2012 r.

Wynagrodzenie dla Towarzystwa (w tys. zt)

9731

CZE;!SC stala wynagrodzenia

stalej.
1.01.2011 r.
-31.12.2011 r.

5527

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Z dniem 25 maja 2012 roku weszla w tycie zmiana statutu Funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty w zakresie
zasad naliczania i tworzenia rezerwy na oplat~ za zarzqdzanie Subfunduszem Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych.
Do dnia 24 maja 2012 roku obowiqzywaly

nast~pujqce

zasady:

a) Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymywalo wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie
jednak niz:
(1) 2,2% (dwa i dwie dziesiqte procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 1,9% Geden i dziewi~e dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,
(3) 1,6% Geden i szese dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorH T,
w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szesedziesiqt pi~e) dni sredniej rocznej wartosci Aktyw6w Subfunduszu reprezentujqcej
poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa.
wi~kszej

b) Rezerwa na koszty, 0 kt6rych mowa w ust. a), naliczana byla w kazdym Dniu Wyceny, za kazdy dzien roku, od wartosci Aktyw6w
Subfunduszu pomniejszonej 0 zobowiqzania, z wyjqtkiem zobowiqzan wynikajqcych ze wzrostu rezerwy na koszty od poprzedniej
wyceny wedlug stawek okreslonych w us!. a) i rozliczana byla do pj~tnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry
zostala naliczona.
Od dnia 25 maja 2012 roku obowiqzujq nast~pujqce zasady:
a) Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wi~kszej
jednak niz:
(1) 2,2% (dwa i dwie dziesiqte procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 1,9% Geden i dziewi~e dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,
(3) 1,6% Geden i szese dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
W skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szesedziesiqt pi~c) dni, sredniej rocznej Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu
reprezentujqcej poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa.
b) Rezerwa na wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w ust. a), jest naliczana od podstawy spelniajqcej wymogi § 22 us!. 2
Rozporzqdzenia, sluzqcej do okreslenia wartosci Jednostek Uczestnictwa poszczeg61nych kategorii w poprzednim Dniu Wyceny.
Podstaw~ t~ stanowi r6znica pomi~dzy wartosciq Aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, w podziale na
poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa, przy czym podstawa la nie uwzgl~dnia zmian w kapitale wplaconym oraz kapitale
wyplaconym na poprzedni Dzien Wyceny, zgodnie z § 22 ust. 2 Rozporzqdzenia.
Rezerwa, 0 kt6rej mowa powyzej jest naliczana w kazdym Dniu Wyceny za kazdy dzien roku, wedlug stawek okreslonych w ust. a) i
rozliczana jest do pi~tnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry zostala naliczona.
Platnosci z tytulu koszt6w limitowanych pomniejszajq utworzonq uprzednio
Stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie Subfunduszem:
Kategoria jednostek uczestnictwa
Stawka statutowa

rezerw~.

Stawka obowillZujetca na dzien bilansowy

A

2,20%

1,40%

S

1,90%

1,20%

T

1,60%

1,00%

Kwoty wynagrodzenia za zarzqdzanie naliczane Sq w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kazdej kategorii odr~bnie. Zgodnie z
uchwalq Zarzqdu Towarzystwa od wyceny dokonanej na dzieri 25 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku obowiqzywala
decyzja 0 obnizeniu stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie z wysokosci:
•

2,20% do 1,40% - dla jednostek uczestnictwa typu A

•

1,90% do 1,20% - dla jednostek uczestnictwa typu S

•

1,60% do 1,00% - dla jednostek uczestnictwa typu T.

Zgodnie z uchwalq Zarzqdu Towarzystwa w okresie rozpoczynajqcym
obnizone stawki za zarzqdzanie:
•

1,60% - dla jednostek uczestnictwa typu A

•

1,40% - dla jednostek uczestnictwa typu S

•

1,20% - dla jednostek uczestnictwa typu T.

si~

od dnia 1 stycznia 2013 roku do odwolania obowiqzujq
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Nota 12. Dane porownawcze 0 jednostkach uczestnictwa
Dane por6wnawcze

jednostkach uczestnictwa

I

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

31.12.2010 r.

1 184896

563806

417583

A

19,36

17,15

16,41

S

19,69

17,39

16,57

T

19,93

17,56

16,69

0

Wartosc aktyw6w nello na koniec okresu sprawozdawczego (w tys. zl)
Wartosc aktyw6w neUo na poszczeg61ne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec okresu
sprawozdawczego (w zl)
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Informacja dodatkowa
A.

Infonnacje 0 znaczl\cych zdarzeniach, dotyczl\cych lat ubleglych, ujQtych w sprawozdaniu finansowym za biezl\cy
okres sprawozdawczy
Nie wystqpily.

B.

Infonnacje 0 znaczl\cych zdarzeniach, kt6re nastl\PUy po dniu bilansowym, a nieuwzglQdnionych w sprawozdaniu
finansowym
Nie wystqpily.

C.

Zestawienie oraz objasnienie r6znic pomiQdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
por6wnywalnych danych finansowych a uprzednio sporzl\dzonymi i opublikowanyml sprawozdaniami finansowymi
W biezqcym sprawozdaniu finansowym dokonano nast~pujqcych zmian danych dotyczqcych roku 2011 w por6wnaniu do
danych zaprezentowanych w sprawozdaniu rocznym za rok 2011
a) Zmiany w Bilansie
Bilans
(w tysi~cach ztotych, z wyj~tldem liczby (w szt.) I wartosci jednostek uczestnictwa (w zt»
Dane porownawcze przed zmianq
prezentacji
Wartosc wedlug stanu na dzien
bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

Korekta prezentacji danych

Dane porownawcze po zmianie
prezentacji
Wartosc wedlug stanu na dzien
bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

Kapital wplacony

6841 854

(168713)

6673141

Kapital wyplacony

(6412955)

168713

(6244242)

Pozycja

b) Zmiany w Zestawieniu zmian w aktywach netto
Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysi~cach ztotych, z wyj~tkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt»
Dane porownawcze przed zmianq
prezentacji
Wartosc wedlug stanu na dzien
bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys zl)

Korekta prezentacji danych

Dane porownawcze po zmianie
prezentacji
Wartosc wedlug stanu na dzien
bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

Zmiana kapitalu wplaconego
(powi~kszenie kapitalu z tytulu
~bytych jednostek uczestnictwa)

571 753

(132891)

438862

~miana kapitalu wyplaconego
(zmniejszenie kapitalu z tytulu
pdkupionych jednostek
uczestnictwa)

447518

(132891)

314627

Pozycja

Zmiana prezentowanych danych spowodowana zosta!a zmianq sposobu ujmowania w ksi~gach rachunkowych
Subfunduszu transakcji jednoczesnego nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Dotychczasowy spos6b uj~cia
transakcji jednoczesnego nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa polega! m.in. na jednoczesnym zwi~kszeniu kapita!u
wplaconego i kapita!u wyplaconego Subfunduszu 0 t~ samq wartost. W biezqcym okresie sprawozdawczym dokonano
zmiany polegajqcej na WY!qczeniu transakcji jednoczesnego nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa z kapita!6w
Subfunduszu. Korekta skutkowa!a pomniejszeniem kapita!u wplaconego i wyplaconego 0 r6wne sobie kwoty wynikajqce z
transakcji jednoczesnego nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w por6wnywalnych danych finansowych
Subfunduszu.
Korekta nie mia!a wplywu na wartost aktyw6w netto Subfunduszu w poszczeg61nych dniach wyceny ani na wartost
aktyw6w netto wykazanq w poszczeg61nych sprawozdaniach finansowych za lata 2010 oraz 2011.

D.

Dokonane korekty blQd6w podstawowych, ich przyczyny, tytuly oraz wplyw wywotanych tym skutk6w finansowych
na sytuacjQ majl\tkowl\ i finansow~ ptynno$C oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystqpily:
przypadki informowania uczestnik6w

0

korektach wyceny aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa:

przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny
aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa:
przypadki nierozliczenia

si~

transakcji zawieranych przez Subfundusz.
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E.

W przypadku niepewnosci co do mozliwosci kontynuowania dzialalnosci opis tych niepewnosci oraz wskazanie,
czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwil\zane
Nie dotyczy.

F.

Inne informacje niz wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re mogtyby w istotny spos6b wpfynl\C na
sytuacji majl\tkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian

oce",~

Nie wyslqpily.

G.

Inne
W dniu 6.02.2012 roku, w zwiqzku ze zmianami w polityce inwestycyjnej, nastqpila zmiana nazwy subfunduszu Arka BZ
WBK Obligacji na Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych. Od dnia 6 lutego subfundusz formalnie sla! si~ subfunduszem
obligacji skarbowych: skarbowe papiery wartosciowe stanowi q co najmniej 80% jego aklyw6w. Jednoczesnie zniesiony
zosta! zapis nakazujqcy lokowanie co najmniej 70% aktyw6w subfunduszu w papiery 0 co najmniej rocznym terminie do
wykupu. Usuni~cie tego limitu znacznie zwi~ksza swobod~ zarzqdzajqcego w zakresie zarzqdzania ryzykiem stopy
procentowej.

RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
subfundusz w Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Raport uzupelniajqcy
z badania
sprawozdania jednostkowego
Rok obrotowy koncz'!cy si y
31 grudnia 2012 r.

Raport uzupelniajqcy zawiera 11 stron
Raport uzupelniajqcy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy konczqcy si y
31 grudnia2012 r.

{) 20 13 KPMG Audyt sp6lka Z ograniczon", odpowiedzialnoSci", sp.k. jest polsk", spotk'l komandytow,," i czlonkiem sieci KPMG
skladaj'lcej si~ z niezaleznych spotek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
("KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzezone

L~Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych sub/umlusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
Raport Icupelniajqcy :: badania sprawo::daniajednostkmrego
::a rok obrotowy konc::qcy sill 31 grudnia 2012 r.
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Arka BZ WBK Ob/igacji Skarbowych subfuntlusz w Arka BZ WBK Funtluszu Inwestycyjnym Otwartym
Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdaniajednostkowego
za rok obroto"wv kOl1cZqCY si? 31 grudnia 2012 r.

1.

CZ~§C

1.1.

Dane identyfikuj~ce Subfundusz

og6Ina raportu

1.1.1. Nazwa Subfunduszu
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

1.1.2. Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowychjest subfunduszem wydzielonym w Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym.
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (zwany dalej Subfunduszem) nie posiada osobowosci
prawneJ.
Subfundusz zostal utworzony na czas nieokreslony.

1.2.

Dane identyfikuj~ce Fundusz

1.2.1. Nazwa Funduszu
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem).
Fundusz moze uZywac nazwy skroconej Arka BZ WBK FlO.

1.2.2. Siedziba Funduszu
Plac Wolnosci 16
61-739 Poznan

1.2.3. Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
Sq.d rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:

1.3.

Sq.d Okrtrgowy w Warszawie,
VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
26 listopada 20 lOr.
RFi 589

Dane identyfikuj~ce Towarzystwo zarz~dzaj~ce Funduszern

1.3.1. Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa
Funduszjest zarzq.dzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane
dalej Towarzystwem), z siedzibq. w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16.
Towarzystwo prowadzi dzialalnosc na podstawie decyzji Komisji Papierow Wartosciowych i
Gield KPWiG-4086-18/98-1 071 wydanej dnia 30 stycznia 1998 r.
Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwajest nieograniczony.
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1.3.2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze

S~dowym

Sq.d rejestrmvy:

Sq.d Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sq.dowego

Data:
Numer rejestru:
Kapital zakladowy na dzien
bilansowy:

26 lutego 2001 r.
KRS0000001132
13.202.000 zl

1.3.3. Kierownik jednostki
Funkcje kierownikajednostki sprawuje Zarzq.d Towarzystwa.
W sklad Zarzq.du Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2012 r. wchodzili:
• Pan Jacek Marcinowski

- Prezes Zarzq.du,

• Pani Marlena Janota

- Czlonek Zarzq.du,

• Pan Michal Zimpel

- Czlonek Zarzq.du.

Zgodnie z uchwalq. nr 9 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 28 lutego 2012 r. Pan
Krzysztof Czlapowski zostal odwolany z funkcji Czlonka Zarzq.du z dniem 31 marca 2012 r.
Zgodnie z uchwalq. nr 2 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 3 kwietnia 2012 r. Pan Michal
Zimpel zostal powolany do pelnienia funkcji Czlonka Zarzq.du z dniem podjycia uchwaly.

1.4.

Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony
do badania sprawozdan finansowych

1.4.1. Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta:
Imiy i nazwisko:
Numer w rejestrze:

Bozena Graczyk
9941

1.4.2. Dane identyfikuj~ce podmiot uprawniony
Firma:
Adres siedziby:
Numer rejestru:
Sq.d rejestrowy:
Numer NIP:

KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq. odpowiedzialnosciq.
sp.k.
ul. Chlodna 51,00-867 Warszawa
KRS 0000339379
Sq.d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sq.dowego
527-26-15-362

KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq. odpowiedzialnosciq. sp.k. jest wpisana na listy podmiot6w
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzonq. przez Krajowq. Rady
Bieglych Rewident6w, pod numerem 3546.
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1.5.

Informacje

0

sprawozdaniu jednostkowyrn za poprzedni rok obrotowy

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporzq.dzone na dzien 31 grudnia 2011 r. i za rok
obrotowy konczq.cy si y tego dnia zostalo zbadane przez KPMG Audyt sp61ka z ograniczonq.
odpowiedzialnosciq. sp.k i uzyskalo opiniy bieglego rewidenta bez zastrzezen.
Polq.czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz
ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym zostalo zatwierdzone w dniu 26 kwietnia 2012 r. przez Walne
Zgromadzenie Towarzystwa.
Polq.czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz
ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w Sq.dzie Rejestrowym w dniu 2 maja 2012 r.
Polq.czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
ogloszone zostalo w Monitorze Polskim B nr 2011 z dnia 11 wrzesnia 2012 r., a sprawozdanie
jednostkowe Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (do 05.02.2012 Arka BZ WBK Obligacji)
w Monitorze Polskim B nr 2013 z dnia 11 wrzdnia 2012 r.

1.6.

Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibq. w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 i dotyczy
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada si y zestawienie lokat oraz bilans
sporzq.dzony na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian
w aktywach netio za rok obrotowy konczq.cy si y tego dnia oraz noty objasniajq.ce i informacja
dodatkowa.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umowq. z dnia
12 lipca 2012 r., zawartq. na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 26 marca 2012 r. odnosnie wyboru podmiotu
lIprawnionego do badania sprawozdaniajednostkowego.
Badanie sprawozdania jednostkowego SlIbfunduszll przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzdnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r.
poz. 330) ("ustawa 0 rachllnkowosci"), krajowych standard6w rewizji finansowej wydanych
przez Krajowq. Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w Rewizji
Finansowej.
Badanie sprawozdania finansowego zostalo przeprowadzone w siedzibie Funduszu w okresie
od 26 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. oraz od 26 lutego 2013 r. do 8 marca 2013 r.
Zarzq.d Towarzystwa jest odpowiedzialny za prawidlowosc ksiq.g rachunkowych, sporzq.dzenie
i rzetelnq. prezentacjy sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustawq. 0 rachllnkowosci,
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowiq.zujq.cymi przepisami
prawa.
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Naszym zadaniem bylo, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporzq.dzenie
raportu uzupelniajq.cego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci
ksiq.g rachunkowych stanowiq.cych podstawy jego sporzq.dzenia.
Zarzq.d Towarzystwa zloZyI w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie 0 rzetelnosci i
jasnosci zalq.czonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen wp1ywajq.cych
w spos6b znaczq.cy na dane wykazane w sprawozdaniu jednostkowym za rok badany.
W trakcie badania sprawozdania jednostkowego Zarzq.d Towarzystwa zlozyl wszystkie zq.dane
przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udostypnil nam wszelkie dokumenty
i informacje niezbydne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b
przeprowadzonego badania wynika ze sporzq.dzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajdujq.cej si y w siedzibie podmiotu uprawnionego.
Kluczowy bieg1y rewident oraz podmiot uprawniony, spelniajq. wym6g niezaleznosci od
badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzyst\va w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. 0 bieg1ych rewidentach i ich samorzq.dzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz 0 nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77 poz.
649 z p6iniejszymi zmianami).
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2.

Analiza finansowa Subfunduszu

2.1.

Ogolna analiza sprawozdania jednostkowego

2.1.1. Bilans

Aktywa
Srodki pienit;zne i ich ekwiwalenty
Naleznosci
Transakcje przy zobowiqzaniu sit; drugiej strony do odkupu
Skladniki lokal notowane na aktywny m ry nku. w ty m:
- dll/tne papiery warto.§ciowe
Skladniki lobt nienotowane naaktywnym rynku. \V tym:
- d/utne papiery wartosciowe
Zobowillzan ia
.\ktywa netto
Kapital subfunduszu
Kapital wplacony
Kapital wyplacony
Oochody zatrzymane
Zakumulowane. nierozdysponowane przychody z lokat nelto
Z akumulowany. nierozdy sponowany zrealizowany zysk (strata) ze zby cia lokat
Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapital subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa
A
S
T

Kategorie jednostek uczestnictwa

.\

S
T

7

31.12.2012
zl '000

31.12.2011
zt '000

1217651
1714!
23774
100042
I 068 386
1068386
8308
32755
1 184896
947735
7464685
(6516950)
182518
109192

580834
1 170
16 186
I 457
527 672
518053
34349
26049
17028
563806
428899
6673141
(6244242)
117 .. 59
91 883

73326
54643
I 184896

25576
17 .... 8
563806

Liczba
30 721 1 18.544
23567378.169
6 321 844,524

Liczba
15 735291.940
II 308 880,483
5 537 526.236

Wartosc
aktyw6w nelto
najednostkt;
uczestnictwa
(zl)
19.36
19.69
19.93

Wartosc
aktyw6w netto
na jednostkt;
uczestnictwa
(zl)
17.15
17.39
17.56
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2.1.2. Rachunek wyniku

Z

operacji
1.01.2012 31.12.2012
zl '000
30023
30023

Przychody z lokat
Dywidendy i inne udzialy w zyskach

1.01.2011 31.12.2011
zt '000
15816
15581
235

Przychody odsetkowe

12714

Koszty subfunduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Oplaty dla depozytariusza
Koszty odsetkowe

9731
59

5667
5527
52

201

88

2723

Ujemne saldo r6Znic kursowych

Koszty subfunduszu netto

12714

5667

Przychody z lokat netto

17309

10149

Zrealizowany i niezrealizowany zysk/(strata)
Zrealizowany zysk/(strata) ze zbycia lokat. w tym:

84945
47750

11839
5840

- ::: tytulu rrJi:nic kursO"wych

Wzrost/(spadek) niezrealizowanego zyskul(straty) z wyceny lokat. w tym:
- ::: tytu/u r6tnic kursowych

Wynik z operacji

(919)

1064

37195
(8 7·N)

5999

5251

102254

21988

Wynik z
operacji
p rzy p adajacy
na jednostky
uczestnictwa
(zl)
2.21

Kategoria jednostek uczestnictwa

A
S
T

8

Wynik z
operacji
przypadajacy
na jednostky
uczestnictwa
(zl)
0.74

2.30

0.82

2.37

0.88
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2.2.

Wybrane wskazniki finansowe
31.12.2012

Lokaty (zl '000)
Wartosc aktywow netto Subfunduszu (zl '000)
Wartosc aktywow netto najednostky uczestnictwaA (zl)
Wartosc aktywow netto najednostk y uczestnictwa S (zl)
Wartosc aktywow netto najednostk y uczestniclwa T (zl)
Kapital Subfunduszu (zl '000)
Wynik z operacji (z 1'000)
Procentowa zmiana wartosci aktywow netto najednostky uczestnictwa A
Procentowa zmiana wartosci aktywow netto najoonoslky uczestnictwa S
Procentowa zmiana wartosci aktywow netto najednostky uczestnictwa T
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31.12.2011

31.12.2010

1076694
I 184896

562021
563806

405 199
417583

19.36
19.69
19.93
947735

17.15
17.39

16AI
16.57
]6.69
304664

102254
12.89%
13.23%
13.50%

17.56
428899
21988
4.51%
4.95%
5,21%

28334
6.70%
6.77%
6,92%
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3.

Cz~sc

3.1.

System rachunkowosci

szczegolowa raportu

Subfundusz posiada aktualnq dokumentacj~ opisujqcq zasady rachunkowosci, przyj~te przez
Zarzqd Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy 0 rachllnkowosci
i rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegolnych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r., nr 249, poz. 1859)
("Rozporzqdzenie").
W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego
wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dzialania systemll rachunkowosci.

dokonalismy

W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znaczqcych nieprawidlowosci
dotyczqcych systemu rachunkowosci, ktore nie zostalyby usuni~te, a mogly mie6 istotny
wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci.
Subfundusz przeprowadzil inwentaryzacj~ skladnikow majqtkowych w terminach okreslonych
wart. 26 ustawy 0 rachunkowosci oraz dokonala rozliczenia i uj~cia w ksi~gach jej wynikow.

3.2.

Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z
uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktywow

w zakresie obj~tym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych
nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, terminow i
procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosci wyceny aktywow
wedlug zasad okreslonych w przepisach prawa i statucie Funduszu. Przeprowadzone badanie
nie mialo na celu werytikacji polityki inwestycyjnej SubfundllSZU i dotrzymywania strategii
zarzqdzania jego lokatami.
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3.3.

Noty objasniaj~ce
jednostkowego

informacja

dodatkowa

do

sprawozdania

Dane zawarte w notach objasniajqcych i informacji dodatkowej do sprawozdania
jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i
prawidlowo. Noty objasniajqce i informacja dodatkowa stanowiq integralnq cz~s6
sprawozdania jednostkowego.

W imieniu KPMG Audyt Sp61ka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ut. Chlodna 51
00-867 Warszawa

M"n'd~

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

Bi~lyident
Nr ewidencyjny 12032

18 kwietnia 2013 r.

II

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Arka BZ WBK Akcji Tureckich
Subfundusz
w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest zalqcznikiem do sprawozdania polqczonego funduszu
Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
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Bundusze Inwestycyjne Arka
-

"'"

-
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Arka BZ WBK Akcji Tureckich
subfundusz w Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Opinia i Raport
Niezaleznego Bieglego Rewidenta
Rok obrotowy konczqcy si y
31 grudnia 2012 r.

Opinia zawiera 2 strony
Raport uzupelniaj,!cy zawiera 11 stron
Opinia niezalemego bieglego rewidenta
oraz raport uzupelniaj,!cy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy koncz'!cy sit(
31 grudnia 2012 r.

{' 2013 KPMG Aud y1 spotka Z ograniczon'l- odpowiedzialnoSci<} sp k jest polsk'l- spOlk'l- komandytow<} i czlonkiem sieci KPMG
skJadaj'l-cej si~ z niezaleznych spOtek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
("KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzezone

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

KPMG Audyt

Spo/ka Z ograniczon<!
odpowiedzialnosci<! sp.k.
ul. Chtodna 51
00-8G7 VVarszawa
Poland

Telefon
Fax
E-mail
Internet

+48 22 528 11 00
+4822528 1009
kpmg@kpmgpl
wwwkpmg.pl

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Opinia 0 sprawozdaniu jednostkowym
Przeprowadzilismy badanie zal'!czonego sprawozdania jednostkowego Arka BZ WBK Akcji
Tureckich subfunduszu w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym z siedzib,! w
Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 ("Subfundusz"), na kt6re sklada siy zestawienie lokat oraz
bilans sporz,!dzone na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie
zmian w aktywach netto za rok obrotowy koncZ'lcy siy tego dnia oraz noty objasniaj,!ce i
informacja dodatkowa.

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
ZarZ'ld BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksi,!g rachunkowych, sporZ'ldzenie i rzeteln,! prezentacjy tego
sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw'! z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci
(Dz. U. z 2013 r. poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), wydanymi najej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz innymi obowi'lZuj,!cymi przepisami prawa. Zarz'!d Towarzystwa jest
odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrzn,!, kt6r,! uznaje za niezbydn,!, aby sporZ'ldzane
sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych
dzialanlub blyd6w.
Zgodnie z ustaw'! 0 rachunkowosci, Zarz'!d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej S,!
zobowi,!zani do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagania
przewidziane w tej ustawie.

Odpowiedzialnosc Bieg/ego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opmll 0 tym
sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksi,!g rachunkowych stanowi,!cych podstawy
jego sporZ'ldzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy 0 rachunkowosci, krajowych standard6w rewizj i finansowej
wydanych przez Krajow,! Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w
Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladaj,! na nas obowi,!zek postypowania zgodnego z
zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac
racjonaln,! pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowi,!ce podstawy
jego sporZ'ldzenia S,! wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie pol ega na przeprowadzeniu procedur maj,!cych na celu uzyskanie dowod6w badania
dotycz'!cych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur
badania zalety od naszego os,!du, w tym oceny ryzyka wyst,!pienia istotnej nieprawidlowosci
sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub blyd6w. Przeprowadzaj'!c oceny
tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrzn,! zwi,!zan,! ze sporz,!dzeniem oraz
rzeteln'! prezentacj,!sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do
okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyrazenia opinii na temat skutecznoSci dzialania
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kontroli wewn~trznej w jednostce. Badanie obejmuje r6wniez oceny odpowiedniosci stosowanej
polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w dokonanych przez Zarz'!d oraz oceny og61nej
prezentacj i sprawozdania jednostkowego.
Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowi,! wystarczaj,!C'!
odpowiedni,! podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania.

Opinia
Naszym zdaniem, zal'!czone sprawozdanie jednostkowe Arka BZ WBK Akcji Tureckich
subfunduszu w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym przedstawia rzetelnie i
jasno sytuacjy maj,!tkow,! i finansow'! Subfunduszu na dzien 31 grudnia 2012 r., wynik z
operacji za rok obrotowy koncZ'lcy siy tego dnia, zostalo sporz'!dzone, we wszystkich istotnych
aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci obowi'lZuj,!cymi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej okreslonymi w ustawie 0 rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisach
wykonawczych, jest zgodne z wpiywaj,!cymi na tresc sprawozdania jednostkowego
Subfunduszu przepisami prawa i postanowieniami statutu Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego oraz zostalo sporz'!dzone na podstawie prawidiowo prowadzonych,
we wszystkich istotnych aspektach, ksi,!g rachunkowych.

W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczon,! odpowiedzialnosci,! sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 5 1
00-867 Warszawa

Bozena Graczyk
Kluczowy biegiy rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

Nr ewidencyjny 12032

18 kwietnia 2013 r.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BZ WBK Towarzvstwo Funduszv Inwestvcvinvch S.A.
pl. Wolnosci 16, 61-139 Poznan
teleton: (+481 6185513 22
faks: [+481 61 855 13 21

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330 z
p6Zniejszymi zmianami) oraz rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarzqd BZ
WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Akcji
Tureckich subfundusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym za okres od I stycznia 2012
roku do 31 grudnia 2012 roku, kt6re obejmuje:
I.

Zestawienie lokat wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazujqce skladniki lokat subfunduszu w
wysokosci 122 003 tys. zl.

2.

Bilans subfunduszu sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokosci
128 046 tys. zl.

3.

Rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy dodatni
wynik z operacji w kwocie 35 912 tys. zl.

4.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqce
zwi~kszenie wartosci aktyw6w netto subfunduszu w wysokosci 60307 tys. zl.

5.

Noty objasniajqce.

6.

Inforrnacj~

dodatkowq.

W imieniu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Jacek Marcinowski

Michal Zimpel

Marlena Janota

Aleksandra Juszczyk

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

r
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Zestawienie lokat
1)

Tabela gl6wna
31.12.2011 r.

31.12.2012 r.

Skfadniki lokat

Akcje

Wartosc
wedrug
wyceny na
dzie"
bilansowy
(wtys. zt)

Wartosc
wedrug ceny
nabycia
(wtys. zt)
88695

119531

Wartosc
wedrug
wyceny na
dzie"
bilansowy
(wtys. zt)

Wartosc
wedrug ceny
nabycia
(wtys. zt)

Procentowy
udziat
waktywach
og6tem

Procentowy
udziat
waktywach
og6tem

91,97%

71760

65918

95,95%

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

-

-

-

Kwity depozytowe

-

-

-

-

-

-

Listy zastawne

-

-

-

-

-

-

Dluzne papiery wartosciowe

-

-

-

-

-

-

Instrumenty pochodne

-

-

-

-

-

-

Udzialy w sp6lkach z ograniczonq
odpowiedzialnosciq

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

2394

2472

1,90%

-

-

-

Wierzytelnosci

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomosci

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

91089

122003

93,87%

71760

65918

95,95%

Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania
majqce siedzib~ za granicq

Suma
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2) Tabele uzupelniajClce
Akcje

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj
sledziby
emltenta

Llczba

Wartosc
wedlug
ceny
nabycla
(wtys.z1)

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys.z1)

Procentowy
udzlalw
aktywach
og6lem

Notowane na aktywnym rynku regulowanym
AKBANKT AS (TRAAKBNK91N6)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

517 007

Turcja

6455

7897

6,08%

AKENERJI ELEKTRIK URETIM AS.
(TRAAKENR91L9)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,981

Turcja

0

0

0,00%

AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLIGI AS. (TREAKFGOO012)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

884150

Turcja

2952

2548

1,96%

AKFEN HOLDING AS.
(TREAKFHOO010)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

36239

Turcia

580

585

0,45%

ALARKO HOLDING AS
(TRAALARK91 00)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

296 560

Turcja

2188

2635

2,03%

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI
AS. (TREALBKOO011)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

428241

Turcja

1072

1264

0,97%

ANADOLU CAM SANAYII AS.
(TRAANACM91F7)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,392

Turcja

-

0

0,00%

ANADOLU EFES BIRACllIK VE MALT
SANAYII A.S. (TRAAEFES91A9)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

85598

Turcja

3467

3818

2,94%

ANADOLU HAYAT EMEKLILIK AS.
(TRAANHYT91 03)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

27621,2

Turcja

74

202

0,16%

ANADOLU SIGORTA AS.
(TRAANSGR9101)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

383139

Turcja

675

765

0,59%

ARCELIKAS. (TRAARCLK91H5)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

71576

Turcja

919

1454

1,12%

BIM BIRLESIK MAGA2ALAR AS.
(TREBIMMOOO18)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

21681

Turcja

2276

3283

2,53%

BOYNER BUYUK MAGA2ACILIKAS.
(TRACARSI91JO)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

66180

Turcja

356

495

0,38%

CELEBI HAVA SERVISI AS.
(TRACLEBI91M5)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

51417

Turcja

1639

1803

1,39%

DO & CO AG (ATOOO0818802)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

21415

Austria

2208

2964

2,28%

DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING
AS. (TRADOHOL9108)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,018

Turcja

-

0

0,00%

DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE
TICARET AS. (TREDOTOOO013)

Ak1ywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

199728

Turcja

1536

2974

2,29%

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL
YATIRIM ORTAKLIGI AS.
(TREEGYOOOO17)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

588581

Turcja

2431

3187

2,45%

ENKA INSAATVE SANAYI AS.
(TREENKAOOO11 )

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

111652,52

Turcja

786

1027

0,79%

EREGLI DEMIR VE CELIK
FABRIKALARI TAS. (TRAEREGL91G3)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

191970,92

Turcja

857

816

0,63%

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.
(TRASAHOL9105)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

336217,942

Turcja

4038

5719

4,40%

KOC HOLDING AS. (TRAKCHOL9108)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

160695,92

Turcja

1684

2583

1,99%

KOZA AL TIN ISLETMELERI AS.
(TREKOALOO014)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

12254

Turcja

602

915

0,70%

KOZA ANADOLU METAL MAD ENCILIK
ISLETMELERI AS. (TREKOZAOOO14)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

260865

Turcja

1627

2563

1,97%

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII
AS. (TRAPETUN91A5)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

43124

Turcja

441

500

0,38%

SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLIGI AS. (TRESNGYOO019)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

761045

Turcja

1635

1863

1,43%

TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS.
(TRETAVHOO018)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

67750

Turcja

995

1072

0,82%

TEKFEN HOLDING AS.
(TRETKHOO0012)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

249380

Turcja

2630

3134

2,41%

TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI
AS. (TRATOAS091H3)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

196 625

Turcja

2501

3566

2,74%

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLIGI AS. (TRETRGYOOO18)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

521036,29

Turcja

1395

2912

2,24%

TRAKYA CAM SANAYII AS.
(TRATRKCM91F7)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

250 935,892

Turcja

575

1083

0,82%

TUPRAS TURKIYE PETROL
RAFINERILERI AS. (TRATUPRS91E8)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

58108

Turcja

4540

5194

4,00%

TURCAS PETROL AS.
(TRATRCAS92E6)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

330427

Turcja

1603

1964

1,43%

TURK EKONOMI BANKASI AS.
(TRATEBNK91N9)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,885

Turcja

0

0

0,00%

TURK HAVA YOLLARI AS.
(TRATHYA091M5)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

142484,358

Turcja

80

1548

1,19%

TURK TELEKOMUNIKASYON AS.
(TRETTLKOOO13)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

110000

Turcja

1297

1321

1,02%

TURK TRAKTOR VE ZIRAA T
MAKINELERI AS. (TRETTRKOO010)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

29768

Turcja

1768

3010

2,32%
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Akcje

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Llczba

Kraj
sledziby
emltenta

WaftoSc
wedlug
ceny
nabycla
(wtys. zl)

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzien
bllansowy
(wtys. zI)

Procentowy
udzialw
aktywach
og6lem

TURKIYE GARANTI BANKASI AS.
(TRAGARAN91N1)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

761036

Turcla

9304

12232

9,41%

TURKIYE HALK BANKASI AS.
(TRETHALOO019)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

401033

Turci"

9063

12181

9.37%

TURKIYE IS BANKASI AS - C
(TRAISCTR91N2)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

940959

Turcja

7362

10093

7,77%

TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI
AS. (TRATSKBW91NO)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

365783,871

Turcja

361

1454

1.12%

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
(TREVKFBOO019)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

317170

Turcja

1760

2538

1,95%

YAPI VE KREDI BANKASI AS
(TRAYKBNK91 N6)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

497366

Turcja

2965

4489

3,45%

88695

119531

91,97%

Suma

10796821,189

Tytu/y uczestnlctwa
emltowane przez
instytucje wsp61 nego
inwestowanla maj'tce
siedzi~ za granic't

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby
emltenta

Liczba

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(wtys. zl)

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzlen
bilansowy
(wtys. zlj

Procentowy
udzlalw
aktywach
og6lem

Notowane na aktywnym rynku nleregulowanym
ISHARES DAX (DE)
INVESTMENT FUND ETF
(DEOOO5933931)

Aktywny rynek
nteregulowany

Frankfurt
Exchange
Xetra

iShares DAX
(DE) Investment
Fund

Suma

Niemcy

8775

2394

2472

1,90%

8n5

2394

2472

1.90%

3) Tabele dodatkowe
Grupy kapitalowe,

0

Wartosc wedlug wyceny na
dzien bilansowy
(wtys. z/)

kt6rych mowa wart. 98 Ustawy

Procentowy udzial
w aktywach og61em

Grupa kapitalowa AKFEN HOLDING A.S.:

3133

2,41%

Akcje AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS. (TREAKFGOO012)

2548

1.96%

585

0,45%

15206

11,70%

2974

2,29%

12232

9.41%

Grupa kapitalowa KOC HOLDING A.S.:

9231

7,11%

Akcje ARCELIK AS. (TRAARCLK91 H5)

1454

1.12%

Akcje KOC HOLDING AS. (TRAKCHOL91Q8)

2583

1.99%

Akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS. (TRATUPRS91E8)

5194

4,00%

12812

9,87%

0

0.00%

202

0.16%

1063

0.82%

10093

7,77%

1454

1.12%

Akcje AKFEN HOLDING AS. (TREAKFHOO010)
Grupa kapitalowa DOGUS HOLDING A.S.:
Akcje DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET AS. (TREDOTOOO013)
Akcje TURK lYE GARANT I BANKASI AS. (TRAGARAN91N1)

Grupa kapitalowa TURKIYE IS BANKASI A.S.:
Akcje ANADOLU CAM SANAYII AS. (TRAANACM91F7)
AkcjeANADOLU HAYAT EMEKLILIKAS. (TRAANHYT9103)
Akcje TRAKYA CAM SANAYII AS. (TRATRKCM91F7)
Akcje TURKIYE IS BANKASI AS. - C (TRAISCTR91N2)
Akcje TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS. (TRATSKBW91NO)
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Bilans
(w tysiltcach ztotych, z wyjlttkiem IIczby (w szt) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))
31.12.2012 r.
I. Aktywa

31.12.2011 r.

129967

68702

1. Srodki pieni~tne i ich ekwiwalenty

1279

2361

2. Naletnosci

2110

423

4575

-

122003

65918

-

-

II. Zobowictzania

1921

963

III. Aktywa netto

128046

67739

IV. KapiUK Subfunduszu

133740

109345

1. Kapital wplacony

430344

341 287

(296604)

(231 942)

(36608)

(35764)

(7541)

(6228)

(29067)

(29536)

30914

(5842)

128046

67739

3. Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

drugiej strony do odkupu

4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

2. Kapital wyplacony

V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

VI. Wzrost (spadek) wartoSci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
VII. Kapitat Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorle jednostek uczestnictwa

Llczba

Liczba

A

852138,605

769690,382

S

1 452 944,695

1 082992,842

T

300513,227

Wartost aktyw6w netto
na jednostkQ
uczestnictwa

Kategorle jednostek uczestnictwa

225628,529

Wartost aktyw6w netto
na jednostkQ
uczestnictwa

A

48,40

32,25

S

49,34

32,71

T

50,30

33,18

Bilans nalezy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
fina nsowego.
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Rachunek wyniku

Z

operacji

(w tysictcach ztotych, z wyjcttkiem wynlku Z operacjl na jednostkQ uczestnictwa (w zt))
1.01.2012 r.31.12.2012 r.

1.01.2011 r.31.12.2011 r.
2351

1093

2103

934

239

106

3. Dodatnie saldo r6tnic kursowych

-

53

4. Pozostale

9

-

3664

3644

2905

3070

424

440

0

0

46

-

289

134

289

132

L Przychody z lokat
1. Dywidendy i inne udzialy w zyskach
2. Przychody odsetkowe

II. Koszty Subfunduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Oplaty dla Depozy1ariusza
3. Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
4. Ujemne saldo r6tnic kursowych
5. Pozostale, w tym:
- podatki i inne obciqtenia nalotone przez wlasciwe organy administracji
publicznej

-

-

III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

3664

3644

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

(1313)

(2551)

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

37225

(27263)

469

5386

1490

(5061)

36756

(32649)

(3336)

1012

35912

(29814)

IV. Koszty Subfunduszu netto (II-III)

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- z tytulu r6tnic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
- z ty1ulu r6tnic kursowych
VII. Wynik z operacjl

Wynik z operacji
przypadajqcy na kategori€i
jednostek uczestnictwa

Kategoria jednostek uczestnictwa

Wynik z operacji
przypadajqcy na kategori€i
jednostek uczestnictwa

A

16,15

(11,34)

S

16,63

(11,28)

T

17,12

Rachunek wymku z operacjl nalezy analizowac Iqcznle z nolaml objasmajqcyml I InformaCjq dodatkowq, klore stanOWlq Integralnq
finansowego.

(11,22)
"
CZ€iSC

sprawozdanla

Wynik z operacji przypadajqcy na jednostk€i uczestnictwa obliczono w nast€ipujqcy spos6b:
Dla katdego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostaly zmiany w aktywach netto na poszczeg61ne typy jednostek uczestnictwa oraz
analogiczne zmiany w wartosciach kapitalu. R6tnica tych dw6ch wartosci na katdy dzieri wyceny stanowi dzienny wynik z operacji dla danego typu
jednostki. Obliczony w ten spos6b wynik z operacji na dany typ jednostki podzielony zostal przez liczb€i jednoslek uczestnictwa przypadajqcq na dany
dzieri wyceny. Suma obliczonych w ten spos6b iloraz6w stanowi wynik z operacji przypadajqcy na kategori€i jednostek uczestnictwa.
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Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysictcac h zt otych,

Z

. k'lem IIczby (w szt.) I wartosci jednostek uczestmctwa (w zt))
WYJctt
1.01.2011 r.31.12.2011 r.

1.01.2012 r.31.12.2012 r.
I. Zmiana wartoSci aktyw6w netto

1. Wartost aktyw6w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

67739

129121

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

35912

(29814)

a) przychody z lokat netto

(1 313)

(2551)

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

469

5386

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

36756

(32649)

3. Zmiana waktywach netto z ty1ulu wyniku z operacji

35912

(29814)

4. Dystrybucja dochod6w (przychod6w) Subfunduszu (razem), w tym:

-

-

a) z przychod6w z lokat netto

-

-

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

-

-

c) z przychod6w ze zbycia lokat

-

-

24395

(31568)

89057

51663

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego

(powi~kszenie

kapitalu z ty1ulu zbytych jednostek uczestnictwa)

b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z ty1ulu odkupionych jednostek uczestnictwa)

64662

83231

6. tqczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

60307

(61 382)

7. Wartost aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego

128046

67739

8. Srednia wartost aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

93074

98221

A

582034,517

433564,029

S

1 331 542,031

870892,950

T

273655,061

160403,771

A

499586,294

669367,698

S

961 590,178

1 327 703,696

T

198770,363

329767,037

A

82448,223

(235803,669)

S

369951,853

(456810,746)

T

74884,698

(169363,266)

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa

1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zby1ych jednostek uczestnictwa

b) liczba odkupionych jed nostek uczestnictwa

c) saldo zmian

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajqco od poczqtku dzialalnosci Subfunduszu, w tym:
a) liczba zby1ych jednostek uczestnictwa

A

3330058,035

2748023,518

S

6068296,577

4736754,546

T

1 753519,950

1 479 864,889

A

2477919,430

1 978 333,136

S

4615351,882

3653761,704

T

1 453006,723

1 254236,360

A

852138,605

769690,382

S

1 452 944,695

1 082 992,842

T

300513,227

225628,529

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

c) saldo zmian

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

A

852138,605

769690,382

S

1 452 944,695

1 082 992,842

T

300513,227

225628,529
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1.01.2012 r.31.12.2012 r.

1.01.2011 r.31.12.2011 r.

III. Zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa
1. Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego

A

32,25

43,59

S

32,71

44,00

T

33,18

44,40

A

48,40

32,25

S

49,34

32,71

T

50,30

33,18

A

50,08%

(26,02)%

S

50,84%

(25,66)%

T

51,60%

(25,27)%

2. Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec biezqcego okresu sprawozdawczego

3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym

4. Minimalna wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uGzestnictwa w okresie sprawozdawczym

A
data wyceny

S
data wyceny

T
data wyceny

32,76

29,87

2012-01-09

2011-08-10

33,23

30,23

2012-01-09

2011-08-10

33,71

30,61

2012-01-09

2011-08-10

5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
48,60

44,22

2012-12-12

2011-01-03

49,53

44,63

2012-12-12

2011-01-03

50,48

45,05

2012-12-12

2011-01-03

A

48,21

32,25

S

49,14

32,71

T

50,09

33,18

2012-12-28

2011-12-30

3,94%

3,71%

A
data wyceny

S
data wyceny

T
data wyceny
6. Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie
s prawozdawczym

data wyceny
IV. Procentowy udzial koszt6w Subfunduszu w sredniej wartosci aktyw6w netto
1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

3,12%

3,13%

2. Procentowy udzial oplat dla Depozytariusza

0,46%

0,45%

Wszystkle wartosci procentowe zawarte w zestawlenlu zostaly policzone w skall calego roku.

Zestawienie zmian w aktywach netto nalezy analizowac Iqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz~sc
sprawozdania finansowego.
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Noty objasniajClce
Nota 1. POlityka rachunkowosci
Opis przYifttych zasad rachunkowosci

a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zostalo sporzqdzone zgodnie z ustawq z
dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r. poz. 330 z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami
rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859).
Sprawozdanie zostalo sporzqdzone w j~zyku pols kim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty, z wyjqtkiem wartosci aktyw6w
netlo na jednostk~ uczestnictwa, podane zostaiy w tysiqcach zlotych. Wartost aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa
podana zostala w zlotych (z dokladnosciq do 0,01 zl). Liczba jednostek uczestnictwa zostala podana z dokladnosciq do 0,001
sztuki.
b)

Zasady ujmowania w ksi~gach rachunkowych operacji dotyczqcych Subfunduszu
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje
w okresie, kt6rego dotyczq.

si~

w

ksi~gach

rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w

ksi~gowych

Nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dacie
zawarcia urriowy. Skladniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w Oniu Wyceny po godzinie 23:00 czasu polskiego
oraz skladniki, dla kt6rych do tego momentu nie otrzymano potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzgl~dnia si~ w
najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiqzari.
Jezeli nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz w wyniku braku otrzymania przez Subfundusz
potwierdzenia zawarcia umowy we wskazanym powyzej terminie zostalo uj~te w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w
dniu nast~pnym po dniu zawarcia umowy wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku instrumentu
finansowego wycenianego w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
do wyceny przyjmuje si~ wszystkie parametry wynikajqce z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a przede wszystkim
dat~ zawarcia oraz rozliczenia (daty przepiyw6w pieni~znych) transakcji.
Nabyte skladniki lokat ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowizje
maklerskie. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug wartosci
ksi~gowej r6wnej zero.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostajq transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego, w
ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w pierwszej kolejnosci ujmuje si~ transakcj~ nabycia.
Naleznq dywidend~ z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na
potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzgl~dniajqcy wartosci tego prawa do
dywidendy. W przypadku kwit6w depozytowych i innych instrument6w finansowych 0 charakterze podobnym do akcji
naleznq dywidend~ ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu otrzymania wiarygodnej informacji 0 wartosci wypiacanej
dywidendy.
Podatek od naleznej dywidendy z tytulu posiadanych papier6w wartosciowych wchodzqcych w sklad portfela
inwestycyjnego Subfunduszu ujmowany jest jako koszt w dniu uj~cia dywidendy w ksi~gach rachunkowych, w wysokosci
podatku pobranego u zr6dla
Przyslugujqce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu, w kt6rym
na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzgl~dniajqcy wartosci tego prawa poboru.
Przyslugujqce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu
nast~pnym po dniu ustalenia tych praw.
Prawa poboru, po zakoriczeniu notowari na rynku zorganizowanym, pozostajq w portfelu Subfunduszu do dnia ich
a ich wartost jest r6wna wartosci z ostatniego dnia notowania. Zapis na akcje z wykorzystaniem praw
poboru wykazywany jest w pozycji naleznosci w lqcznej wartosci przelewu na subskrypcj~ oraz wartosci praw poboru z
ostatniego dnia notowania.

wygasni~cia,

Niewykonane prawo poboru uznaje
tego prawa.

si~

za zbyte, wedlug wartosci r6wnej zero, w dniu

nast~pnym

po dniu

wygasni~cia

Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych
w walucie obcej nie stanowiq lokat Subfunduszu, a ich uj~cie w ksi~gach nast~puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia
waluty. W przypadku sprzedazy waluty uj~cie w ksi~gach nast~puje w dacie rozliczenia sprzedazy.
Zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwiqzku z
rozliczeniami walutowymi kupna lub sprzedazy papier6w wartosciowych ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu
zawarcia transakcji (kontrakt forward walutowy). Gdy wartost godziwa kontraktu jest:
• dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu,
• ujemna, kontrakt ujmowany jest w pasywach bilansu.
przy
b~dq

•
•

cz~sciowym zamkni~ciu

kontraktu forward zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartej transakcji
kompensowane w przypadku, gdy:

Subfundusz posiada wazny prawnie tytul do kompensaty tych zobowiqzari i naleznosci;
Subfundusz zamierza rozliczyt transakcj~ w kwocie netlo poddanych kompensacie zobowiqzari
jednoczesnie takie naleznosci wylqczyt z ksiqg rachunkowych, a zobowiqzanie finansowo rozliczyt.
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Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dluzej niz w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje si~ jak kontrakty
walutowe. Za dzien roboczy uznaje si~ dzien roboczy w kazdym panstwie, kt6rego waluta jest przedmiotem transakcji.
Transakcje te ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci ksi~gowej r6wnej
zero, natomiast wynik odnosi si~ w r6znice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia si~ je wedlug sredniego kursu
wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Operacje dotycza,ce Subfunduszu ujmuje si~ w walucie, w kt6rej sa, wyrazone, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu
wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzien uj~cia tych operacji w
ksi~gach rachunkowych Subfunduszu.
Prowizja maklerska zaplacona przy zbyciu skladnika lokat obniza wynik ze sprzedazy danej lokaty.
Niezrealizowany zysklstrata z wyceny lokat wplywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
Zysk lub strat~ ze zbycia lokat oraz walut wylicza si~ metoda, "najdrozsze sprzedaje si~ jako pierwsze", polegaja,ca, na
przypisaniu zbytym skladnikom najwyzszej ceny nabycia danego skladnika loka!, a w przypadku skladnik6w wycenianych
w wysokosci skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej
bieza,cej wartosci ksi~gowej. Rozchodowaniu podlegaja, wyla,cznie papiery pochodza,ce z transakcji kupna, kt6rych dzien
rozliczenia kupna przypada najp6zniej na dzien rozliczenia transakcji sprzedazy. Metody tej nie stosuje si~ do skladnik6w
loka! b~da,cych przedmiotem transakcji przy zobowia,zaniu si~ drugiej strony do odkupu.
Zrealizowany zysklstrata ze zbycia lokat obejmuje udzial zrealizowanych r6znic kursowych w transakcjach zbycia
skladnik6w loka!.
przyrost wartosci dluznych papier6w wartosciowych w okresie mi~dzy ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu obliczany
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej powi~ksza niezrealizowany zysklstrat~ z wyceny loka!.
Przychody z loka! obejmuja, w szczeg61nosci dywidendy i inne udzialy w zyskach, dodatnie saldo r6znic kursowych
powstale w zwia,zku z wycena, srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zobowia,zan w walutach obcych, a takze przychody
odsetkowe, w sklad kt6rych wchodza, odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w
przypadku dluznych papier6w wartosciowych wycenianych w wartosci godziwej - naliczone zgodnie z zasadami
ustalonymi dla tych papier6w przez emitenta oraz odpisy dyskonta.
Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza si~ przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody
odsetkowe od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza si~ zgodnie z zasadami
ustalonymi dla tych papier6w wartosciowych przez emitenta.
Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pieni~znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych
wartost aktyw6w Subfunduszu w Dniu Wyceny.

powi~kszaja,

Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wpiaconego albo kapitalu wyplaconego jest dzien zbycia lub odkupienia
jednostek uczestnictwa. Na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netlo na jedhostk~ uczestnictwa w okreslonym Dniu
Wyceny nie uwzgl~dnia si~ zmian w kapitale wpiaconym oraz zmian kapitalu wypiaconego zwia,zanych z wpiatami lub
wyplatami ujmowanym i w rejestrze uczestnik6w w tym Dniu Wyceny.
Koszty Subfunduszu obejmuja, w szczeg61nosci koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo r6znic kursowych
powstale w zwia,zku z wycena, srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zobowia,zan w walutach obcych, a takze koszty
odsetkowe, do kt6rych zaliczamy odsetki od zaciqgni~tych kredyt6w i pozyczek oraz amortyzacj~ premii.
Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i pozyczek
efektywnej stopy procentowej.

zaciqgni~tych

przez Subfundusz rozlicza

si~

w czasie, przy zastosowaniu

Koszty limitowane stanowia, koszty wynagrodzenia Towarzystwa. Szczeg610we informacje zostaly zawarte w nocie 11.
Nast~puja,ce koszty zwia,zane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane sa, z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i oplaty
maklerskie i bankowe, w tym zwia,zane z transakcjami kupna i sprzedazy papier6w wartosciowych i praw maja,tkowych,
prowizje i opiaty zwia,zane z przechowywaniem aktyw6w Subfunduszu, odsetki od kredyt6w i pozyczek zaciqgni~tych
przez Subfundusz, prowizje i oplaty zwia,zane z przekazami pocztowymi, podatki i inne obcia,zenia nalozone przez
wlasciwe organy administracji publicznej, w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne. Wyzej wymienione koszty
stanowia, koszty nielimitowane Subfunduszu i sa, pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie kt6rych Subfundusz jest
zobowia,zany do ich ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez wlasciwe organy
administracji publicznej. Pozostale koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze srodk6w wlasnych.

c)

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowia,zan i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia si~, a zobowia,zania Subfunduszu ustala si~ w Dniu Wyceny (dzien okreslony w statucie
Subfunduszu, w kt6rym wycenia si~ aktywa Subfunduszu, ustala si~ wartost zobowia,zan Subfunduszu, ustala si~ wartost
aktyw6w netlo Subfunduszu oraz wartost aktyw6w netlo przypadaja,cych na jednostk~ uczestnictwa albo certyfikat
inwestycyjny) oraz na dzien sporza,dzania sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia
godziwej.
1.

si~,

a zobowia,zania Subfunduszu ustala

si~

wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci

Wartost godziwa, skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczeg6lnosci: akcji, warrant6w
subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwit6w depozytowych, Iist6w zastavvnycl'r,-tlltt2flych papier6w
wartosciowych, w tym obligacji zamiennych bez uwzgl~dnienia prawa do zamiany, chyba ze jest dost~pna wartost
godziwa tego prawa, certyfikat6w inwestycyjnych, tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego
inwestowania maja,ce siedzib~ za granicq) wyznacza si~ - ze wzgl~du na godziny zamkni~cia aktywnych rynk6w
zagranicznych, na kt6rych moze lokowat Subfundusz - wedlug kurs6w dost~pnych 0 godzinie 23:00 (dwudziestej
trzeciej zero zero) czasu polskiego w nast~puja,cy spos6b:
a)

jezeli Dzien Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug
ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu
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Wyceny, z zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu
Wyceny kursu zamkni~cia, a w przypadku braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci
stanowiqcej jego odpowiednik, za ostatni dost~pny kurs przyjmuje si~ ten kurs albo wartose z Onia Wyceny.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowari ciqglych, w kt6rym wyznaczany i oglaszany jest kurs
zamkni~cia przyjmuje si~ ostatni kurs zamkni~cia w systemie notowari ciqglych dost~pny 0 godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowari ciqglych bez odr~bnego wyznaczania kursu
zamkni~cia przyjmuje si~ ostatniq cen~ transakcyjnq dost~pnq 0 godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowari jednolitych przyjmuje
systemie kursu jednolitego.

2.

3.

si~

ostatni kurs ustalony w

b)

jezeli Ozieri Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrot6w na danym skladniku aktyw6w jest znaczqco niski albo na danym skladniku aktyw6w nie
zawarto zadnej transakcji - wedlug ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu
ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w spos6b umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej
wartosci godziwej, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8, z zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w
Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Oniu Wyceny kursu zamkni~cia, a w przypadku braku kursu
zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik, za ostatni dost~pny kurs
przyjmuje si~ ten kurs albo wartose z uwzgl~dnieniem istotnych zdarzeri majqcych wplyw na ten kurs albo
wartose;

c)

jezeli Ozieri Wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego
dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni~cia ustalonego na aktywnym rynku, a w
przypadku braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik,
skorygowanej w spos6b umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej. Za
wiarygodnie oszacowanq wartose godziwq danego skladnika aktyw6w notowanego na aktywnym rynku uznaje
si~ wartose wyznaczonq poprzez zastosowanie przyj~tego w uzgodnieniu z Oepozytariuszem modelu wyceny
najbardziej odpowiedniego dla danego skladnika lokat, zgodnie z najlepszq wiedzq Subfunduszu i praktyk q
rynku finansowego.

W przypadku gdy skladnik lokat jest przedmiotem obrotu na wi~cej niz jednym aktywnym rynku, wartosci q godziwq
jest kurs ustalony na rynku gl6wnym. Wyboru rynku gl6wnego dokonuje si~ na koniec kazdego kolejnego miesiqca
kalendarzowego na podstawie wolumenu obrotu na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku, pod
warunkiem ze Subfundusz moze dokonywae transakcji na tym rynku. W przypadku gdy brak jest mozliwosci
obiektywnego lub wiarygodnego ustalenia wielkosci wolumenu obrotu lub w przypadku identycznego wolumenu na
kilku aktywnych rynkach, Subfundusz stosuje kolejne, mozliwe do zastosowania kryterium:
a)

Iiczba zawartych transakcji na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku;

b)

ilose danego skladnika lokat wprowadzona do obrotu na danym aktywnym rynku;

c)

kolejnose wprowadzania do obrotu - jako rynek gl6wny wybiera
notowany najwczesniej.

Wartose skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza

si~

rynek, na kt6rym dany skladnik lokat byl

si~

w

nast~pujqcy

spos6b:

a)

Iist6w zastawnych, obligacji, bon6w skarbowych oraz pozostalych dluznych papier6w wartosciowych - w
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym
skutek wyceny tych skladnik6w lokat zalicza si~ odpowiednio do przychod6w odsetkowych albo koszt6w
odsetkowych Subfunduszu;

b)

jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicq - wedlug wartosci godziwej ustalonej jako wartose
aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, ogloszonych przez odpowiednio Subfundusz lub instytucj~ wsp61nego inwestowania do godziny 23:00 (dwudziestej trzeciej zero
zero) czasu polskiego w Oniu Wyceny, z uwzgl~dnieniem zdarzeri majqcych istotny wplyw na wartose
godziwq powstalych mi~dzy datq ogloszenia a Oniem Wyceny (do wyceny jednostek uczestnictwa korzysta
si~ z informacji otrzymanych od Agent6w Transferowych dostarczonych do godz. 23:00, jak i ze siron
internetowych pobieranych 0 godz. 23:00; w przypadku braku informacji do godz. 23:00 0 wartosci jednostek
uczestnictwa wyceny dokonuje si~ po ostatnim dost~pnym kursie z uwzgl~dnieniem zdarzeri majqcych istotny
wplyw na wartose godziwq); w przypadku zawieszenia wyceny jednostek uczestnictwa, certyfikat6w
inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce
siedzib~ za granicq wyceny dokonuje si~ po ostatnim dost~pnym kursie z wyceny sprzed zawieszenia
skorygowanym 0 zmian~ benchmarku lub innego indeksu uzgodnionego z Oepozytariuszem

c)

depozyt6w bankowych - wedlug wartosci nominalnej, z
efektywnej stopy procentowej;

d)

praw poboru - wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkl 8, w szczeg61nosci w przypadku podania do
publicznej wiadomosci ceny akcji nowej emisji prawo poboru wyceniane jest wedlug wartosci teoretycznej;

e)

praw do akcji i praw do nowej emisji - wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, w na podstawie
ostatniej z cen, po jakiej nabywano papiery wartosciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie
publicznej, powi~kszonej 0 wartose rynkowq prawa poboru niezb~dnego do ich obj~cia w dniu wygasni~cia
lego prawa), a w przypadku gdy zostaly okreslone r6zne ceny dla nabywc6w na podstawie sredniej ceny
nabycia, wazonej liczbq nabytych papier6w wartosciowych, 0 ile cena ta zostala podana do publicznej
wiadomosci, z uwzgl~dnieniem zmian wartosci tych papier6w wartosciowych, spowodowanych zdarzeniami
majqcymi wplyw na ich wartose rynkowq;

f)

opcji - wycenia si~ wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, przy zachowaniu zasady ostro:znej
wyceny, biorqc pod uwag~ konkretny typ instrumentu i kursy instrument6w bazowych oraz czas pozostaly do
wykonania opcji, w szczeg61nosci na podstawie zweryfikowanej wyceny dostarczonej przez wystawc~ opcji
obliczanej mi~dzy innymi na podstawie metody Monte Carlo lub zmodyfikowanego modelu Blacka-Scholesa
lub przy zastosowaniu modelu dostosowanego do typu opcji; w przypadku gdy ze wzgl~du na charakter
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instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu wyceny, opcja moze bye wyceniana na
podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters;
kontrakt6w terminowych - wedlug wartosci godziwej metoda, okreslaja,ca, stan rozliczeri Subfunduszu i jego
kontrahenta wynikaja,cych z warunk6w umownych z uwzgl~dnieniem zasad wyceny dla instrumentu bazowego
i terminu wykonania kontraktu terminowego;

h)

dluznych papier6w wartosciowych zawieraja,cych wbudowane instrumenty pochodne - w przypadku gdy
wbudowane instrumenty pochodne sa, scisle powia,zane z wycenianym papierem dluznym, wartose jest
wyznaczana przy zastosowaniu modelu odpowiedniego dla danego papieru dluznego; jezeli wbudowane
instrumenty pochodne nie sa, scisle powia,zane z wycenianym papierem dluznym, to wartose wycenianego
papieru stanowi sum~ wyceny dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanego instrumentu pochodnego)
wyznaczonej przy uwzgl~dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wyceny wbudowanych instrument6w
pochodnych wyznaczone na podstawie modeli odpowiednich dla poszczeg61nych instrument6w pochodnych;
w przypadku gdy ze wzgl~du na charakter instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu
wyceny, wbudowany instrument pochodny lub caly instrument (w zaleznosci od dost~pnosci danych) moga,
bye wyceniane na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub
Reuters;

i)

skladnik6w lokat innych niz w podpunktach a)-h) - wedlug wartosci godziwej spelniaja,cej warunki
wiarygodnosci okreslone w pkt 8.

4.

W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci
skorygowanej ceny nabycia - wartose godziwa wynikaja,ca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzieri
przeszacowania, nowo ustalona, skorygowana, cen~ nabycia.

5.

Papiery wartosciowe nabyte przy zobowia,zaniu si~ drugiej strony do odkupu wycenia si~, pocza,wszy od dnia
zawarcia umowy kupna, metoda, skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy kupna transakcje przy zobowia,zaniu si~ drugiej strony do
odkupu wykazuje si~ w cenie nabycia, kt6ra stanowi skorygowana, cen~ nabycia. Na dzieri rozliczenia cena nabycia
sluzy do wyliczenia skorygowanej ceny nabycia.

6.

Zobowia,zania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowia,zaniu si~ Subfunduszu do odkupu, wycenia si~,
pocza,wszy od dnia zawarcia umowy sprzedazy, metoda, skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedazy zobowia,zania z tytulu
transakcji przy zobowia,zaniu si~ Subfunduszu do odkupu wykazuje si~ w cenie sprzedazy, kt6ra stanowi cen~
skorygowana,.

7.

Aktywa oraz zobowia,zania denominowane w walutach obcych wycenia si~ lub ustala w walucie, w kt6rej sa,
notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie sa, notowane na aktywnym rynku - w walucie, w kt6rej sa,
denominowane, i wykazuje si~ w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug sredniego kursu ustalonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski na Dzieri Wyceny.

8.

Za wiarygodnie oszacowana, wartose godziwa, uznaje

9.

d)

g)

si~

wartose wyznaczona, poprzez:

a)

oszacowanie wartosci skladnika lokat przez wyspecjalizowana" niezalezna,jednostk~ swiadcza,ca, tego rodzaju
uslugi, 0 ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t~ jednostk~ przeplyw6w pieni~znych zwia,zanych z tym
skladnikiem;

b)

zastosowanie wlasciwego modelu wyceny skladnika lokat, 0 ile wprowadzone do tego modelu dane wejsciowe
pochodza, z aktywnego rynku;

c)

oszacowanie wartosci skladnika lokat za pomoca, powszechnie uznanych metod estymacji;

d)

oszacowanie wartosci skladnika 10k at, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie
ogloszonej na aktywnym rynku ceny nierMnia,cego si~ istotnie skladnika, w szczeg61nosci 0 podobnej
konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

Wartose aktyw6w netto dla poszczeg61nych typ6w jednostek obliczana jest w nast~puja,cy spos6b: WAN A (wartose
aktyw6w netto dla jednostek typu A) jest to WAN A z poprzedniego dnia wyceny powi~kszona 0 obroty na kapitalach
dotycza,cych typu jednostki A oraz 0 udzial jednostek typu A we wzroscie lub spadku wartosci aktyw6w (bez
uwzgl~dniania bieza,cych koszt6w limitowanych) pomniejszona 0 koszty wedlug odpowiedniej stawki opiaty za
zarza,dzanie dla danego typu jednostki za dzieri od ostatniego Dnia Wyceny do dnia bieza,cego. Analogicznie
obliczana jest WAN dla pozostalych typ6w jednostek.

Wartosci szacunkowe
Sporza,dzanie sprawozdania finansowego wymaga od Towarzystwa dokonania ocen, estymacji i przyj~cia zalozeri
wplywaja,cych na stosowane zasady rachunkowosci oraz na prezentowane wartosci aktyw6w i pasyw6w oraz kwoty
przychod6w i koszt6w. Szacunki dokonywane sa, na podstawie dost~pnych danych historycznych, danych mozliwych do
zaobserwowania na rynku oraz szeregu innych czynnik6w uwazanych za wlasciwe w danych okolicznosciach. Stanowia,
one podstaw~ do oszacowania wartosci bilansowych aktyw6w i zobowia,zari, kt6rych nie mozna okreslie w jednoznaczny
spos6b na podstawie ceny pochodza,cej z aktywnego rynku.
Szacunki i zalozenia stanowia,ce ich podstaw~ podlegaja, okresowym przegla,dom. Aktualizacje szacunk6w sa,
rozpoznawane w okresie, w kt6rym dokonano zmiany szacunku, jezeli aktualizacja dotyczy tylko tego okresu, lub w
okresie, w kt6rym dokonano zmiany, i w okresach przyszlych, jesli aktualizacja wpiywa zar6wno na bieza,cy, jak i na
przyszle okresy.

e) Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowosci
W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowosci, w tym metod ujmowania operacji,
metod wyceny oraz sposobu sporza,dzania sprawozdania finansowego.
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Nota 2. Naleznosci Subfunduszu

-

Z tytulu zbytych lokat
Z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa

31

75

181

-

0

2110

423

Z tytulu odsetek
Suma

Zobowi~zania

211

2035

Z tytulu dywidendy

Nota 3.

Wartosc na dziel'i
31.12.2011 r.
(wtys. zt)

Wartosc na dziel'i
31.12.2012 r.
(wtys. zt)

Naletnosci Subfunduszu

Subfunduszu
Wartosc na dziel'i
31.12.2011 r.
(wtys.zl)

Wartosc na dziel'i
31.12.2012 r.
(wtys. zl)

ZobowillZllnia Subfunduszu

-

Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa
Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostale zobowiqzania, w tym:
- zObowiqzania wobec TFI z tytulu oplaty za zarzqdzanie
Suma

241

282

0

1 159

490

480

232

322

187

1921

963

Nota 4. Srodki pieni,zne i ich ekwiwalenty
31.12.2012 r.

Struktura srodk6w

pieni~tnych

na rachunkach bankowych

Wartosc na dzlel'i
bilansowy
wwalucie
sprawozdania
finansowego
(wtys.zl)

Wartosc na dziel'i
bilansowy
w danej walucie
(wtys.)

Waluta

Banki

1279

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

562

562

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR
TRY

104

424

169

293

Bank Handlowy w Warszawie SA

31.12.2011 r.

Struktura srodk6w pieni~tnych na rachunkach bankowych

Wartosc na dziel'i
bilansowy
wwalucie
sprawozdania
finansowego
(wtys. z/)

Wartosc na dziel'i
bllansowy
w danej walucie
{wtys.}

Waluta

Banki

2361

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

871

871

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR
TRY

278

1226

148

264

Bank Handlowy w Warszawie SA

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~tnych
utrzymywanych w celu zaspokojenia bie~cych zobowi/tzal'i
Subfunduszu

Wartosc na dziel'i
31.12.2012 r.
w danej walucie
(wtys.)

Waluta

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~tnych

Wartosc na dziel'i
31.12.2012 r.
wwalucie
sprawozdania
finansowego
(wtys.zl)
1533

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

Bank Handlowy w Warszawie SA
Bank Handlowy w Warszawie SA

14

485

485

EUR

56

229

TRY

472

819
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1 .01.2011 r.-31.12.2011 r.
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom jrodk6w pieni~znych
utrzymywanych w celu zaspokojenia biezltcych zobowiltzan
Subfunduszu

Wartojc na dzien
31.12.2011 r.
wwalucle
sprawozdania
finansowego
(wtys. z/)

Wartojc na dzien
31.12.2011 r.
w dane] walucie
(wtys.)

Waluta

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom jrodk6w pieni~nych

2510

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

301

301

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

217

958

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

61

208

Bank Handlowy w Warszawie SA

TRY

520

927

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

12

63

Bank Handlowy w Warszawie SA

HUF

2257

32

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

eZK

120

21

Nota 5. Ryzyka
( 1)

Ryzyko stopy procentowej

( 1.1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzari Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej,
w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzari Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej
zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluznym 0 stalym oprocentowaniu podzielonych
wedlug okresu pozostajqcego na dzieri 31 grudnia 2012 roku do zapadalnosci tych instrument6w finansowych.
Nie dotyczy.

(1.2)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzari Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej, w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzari Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluznym 0 zmiennym
oprocentowaniu, wedlug podzialu na okresy pozostajqce w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany
oprocentowania).

I

31.12.2012 r.
(wtys. zl)
Transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej
strony do odkupu, z tego 0 okresie do
wykupu
Skladniki loka! notowane na aktywnym
rynku
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym
rynku
Pozostale aktywa

Od 1
miesiltca do
3 miesi~cy

Do 1
miesiltca

Od 3
miesi~cy

6

Od6
do

miesi~cy

mlesi~cydo

1 roku

Od 1 roku
do 31at

Powyiej
31at

Razem

4575

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Razem aktywa obcl/tzone ryzykiem
wartojci godziwej wynikaj/tcym ze stopy
procentoweJ

4575

Procentowy udzia/ w aktywach og6lem

3,52%

4575

4575
3,52%

31.12.2011 r.
Nie dotyczy.

(2)

Ryzyko kredytowe

(2.1)

Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym na dzieri bilansowy w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypelnialy swoich obowiqzk6w (bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczeri),
w podziale na kategorie bilansowe
Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w, bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczeri. W przypadku
skladnik6w lokat zostala zaprezentowana wartost bilansowa skladnik6w lokat 0 charakterze dluznym.
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31.12.2012 r.

31.12.2011r.

Procentowy
udzia/
waktywach
og6lem

31.12.2012 r.
(wtys.z/)

Procentowy
udzial
waktywach
og6lem

31.12.2011 r.
(wtys. z/)

Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

1279

0,98%

2361

Naleznoscl, w tym:

2110

1,62%

423

0,62%

-

-

211

0,31%

4575

3,52%

-

-

dluzne instrumenty flnansowe emitowane bqdz gwarantowane przez Skarb
Paristwa lub NBP
listy zastawne

naleznosci z tytulu zawartych transakcji sprzedazy skladnik6w lokat

3,44%

-

-

-

.

-

-

-

-

inne niz listy zastawne oraz niz emltowane lub gwarantowane przez Skarb
Panstwa bqdz NBP instnumenty 0 charakterze dluznym

-

-

-

-

Skladniki 10k at 0 charakterze dluznym nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

-

-

-

-

dliuzne instrumenty finansowe emitowane bqdz gwarantowane przez Skarb
Paristwa lub NBP

-

-

-

-

listy zastawne

-

-

-

-

inne niz listy zastawne oraz nlz emltowane lub gwarantowane przez Skarb
Paristwa bqdz NBP instrumenty 0 Charakterze dluznym

-

-

-

-

7964

6,12%

2784

4,06%

Transakcje przy zobowiqzaniu

sj~

drugiej strony do odkupu

Skladniki lokat 0 charakterze dluznym notowane na aktywnym rynku, w tym:

Razem aktywa Subfunduszu obcii\Zone ryzykiem kredytowym

(2.2)

-

-

Przypadki znacza,cej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala
zaprezentowana jako wartost bilansowa lokat w instrumenty dluzne emitowane lub porEilczane przez podmiot, kt6rego
papiery stanowia, powyzej 5% wartosci aktyw6w Subfunduszu.
Nie dotyczy.

(3)

Ryzyko walutowe

(3.1)

Poziom obcia,zenia aktyw6w i zobowia,zari Subfunduszu ryzykiem walutowym
Poziom obcia,zenia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jako wartost bilansowa (w tys. zl) aktyw6w i zobowia,zari
wyrazonych w walutach obcych.

31.12.2012 r.
(wtys.z/)
Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
Naleznosci
Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

0,55%

149O

2,17%

0,06%

211

0,31%

-

-

-

-

122003

93,87%

65918

95,95%

-

-

-

-

-

-

-

dluzne papiery wartosciowe

-

-

-

122795

94,48%

67619

98,43%

-

.

241

0,35%

dluzne paplery wartosciowe

ZobowillZllnia obcii\Zone ryzykiem walutowym

(3.2)

(wtys.z/)

75

Skladniki lokat nlenotowane na aktywnym rynku, w tym:

Razem aktywa Subfunduszu obcii\Zone ryzyklem walutowym

Procentowy
udzia/
waktywach
og6lem

31.12.2011 r.

717

drugiej strony do odkupu

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

31.12.2011 r.

Procentowy
udzial
waktywach
og6lem

31.12.2012 r.

Wskazanie przypadk6w znacza,cej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala zaprezentowana
jako wartost bilansowa poszczeg61nych kategorii lokat wyrazonych w walutach obcych w rozbiciu na poszczeg61ne waluty.

31.12.2012 r.
31.12.2012 r.
(wtys. z/)

Procentowy
udzia/w
aktywach
og6lem

31.12.2011 r.
Procentowy
udzialw
aktywach
og6lem

31.12.2011 r.
(wtys. zl)

Akcje
TRY

119531

Tytu/y uczestnictwa emitowane przez inslytucje wsp61nego inwestowania majqce
EUR

siedzib~

65918

95,95%

1,90%

-

-

za granlcq

2472

16

91,97%
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( 4)

Poziom obcictzenia aktyw6w i zobowictzan Subfunduszu ryzykiem i»Ynnosci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko, iz Subfundusz nie b~dzie w stanie wygenerowae dostatecznych srodk6w
do wykonania swoich zobowia,zan w terminach ich wymagalnosci lub tez zbycie aktyw6w nastqpi
na warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.

pieni~znych niezb~dnych

Z uwagi na fakt, iz jednostki uczestnictwa Subfunduszu moga, bye odkupywane codziennie, jednym z zadan realizowanych
w ramach zarza,dzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pieni~znych oraz
codzienne monitorowanie plynnosci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki lokat 0 duzej p/ynnosci. W obecnej sytuacji rynkowej niekt6re lokaty
Subfunduszu charakteryzuja, si~ przejsciowo obnizonym poziomem p/ynnosci. Istnieje ryzyko, iz Subfundusz moze nie bye w
stanie zbye w kr6tkim terminie tych skladnik6w lokat w wartosci odpowiadaja,cej ich oszacowanej wartosci godziwej.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz w roku obrotowym koncza,cym sit? 31 grudnia 2011 roku SUbfundusz
nie zawieszal zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Nota 6. Instrumenty pochodne
Nie dotyczy.

Nota 7. Transakcje przy
odkupu

zobowi~zaniu

siQ Subfunduszu lub drugiej strony do
Wartosc na
dzien
31.12.2012 r.
(wtys.z/)

Transakcje przy zobowil\Zaniu sl~ Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
Transakcje przy zobowil\zaniu si~ drugiej strony do odkupu, w tym:

Wartosc na
dzien
31.12.2011 r.
(wtys. z/)

.

4575

-

-

4575

-

.

-

Transakcje, w wyniku kt6rych nie nast~puje przeniesienie na drugq stron~ praw wlasnosci i ryzyk

-

-

Transakcje, w wyniku kt6rych nast~puje przeniesienie na drugq stron~ praw wlasnosci i nie
przeniesienie na drugq stron~ ryzyk

-

-

Transakcje, w wyniku kt6rych

nast~puje

Transakcje, w wyniku kt6rych nie

przeniesienie na Subfundusz praw wiasnosci I ryzyk

nast~puje

przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk

Transakcje, w wyniku kt6rych nast~puje przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i nie nast~puje
przeniesienie na Subfundusz ryzyk
TransakcJe przy zobowil\Zaniu

si~

Subfunduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku kt6rych nast~puje przeniesienie na drugil, stron~ praw wlasnoscll ryzyk

nast~puje

-

Nota 8. Kredyty i pozyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i r6znice kursowe
31.12.2012 r.

Walutowa struktura pozycji bilansu

Wartosc na dzien
bilansowy
w danej walucie
(wtys.)

Waluta

Wartosc na dzlen
bilansowy
wwalucle
sprawozdania
flnansowego
(wtys.z/)

Aktywa

PLN

129967

Srodki pieni~:tne i ich ekwiwalenty

PLN

1279

Nale:tnoSci

PLN

562

562

EUR

104

424

TRY

169

PLN
EUR
Transakcje przy zobowil\Zaniu

si~

drugiej strony do odkupu

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

293
2110

PLN

2035
18

2035
75

PLN

4575

PLN

122003

EUR

605

2472

TRY

68866

119531

Skladnikllokat nienotowane na aktywnym rynku

PLN

.

Zobowil\Zania

PLN

PLN
17

.
1921

1921

1921
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31.12.2011 r.
Warto~c

na dzien
bilansowy
wwalucie
sprawozdania
finansowego
(wtys. zt)

Warto~c

na dzien
bilansowy
w danej walucie
(wtys.)

Waluta

Walutowa struktura pozycJi bilansu

Aktywa

PLN

Srodki pieniQtne i ich ekwiwalenty

PLN

68702
2361

PLN
EUR
TRY
Naletn~ci

871

871

278

1226

148

264

212

212

118

211

PLN

423

PLN
TRY

.

PLN

Transakcje przy zobowi¥aniu siQ drugiej strony do odkupu

PLN

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

65918

TRY

36960

65918

Skladnikllokat nienotowane na aktywnym rynku

PLN

.

Zobowii\Z8nia

PLN

963

PLN

722

722

TRY

135

241

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Dodatnie i ujemne rotnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zl)
Dodatnie r6tnice kursowe

Skladnikllokat
Akcje

Zrealizowane

~

Niezrealizowa

1490

-

-

3345

0

9

-

-

1490

9

.

3345

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego Inwestowania majqce siedzib~ za granicq

Suma

Ujemne rotnice kursowe

Niezrealizowane

Zrealizowane

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Dodatnie i ujemne rotnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zl)
Ujemne rotnice kursowe

Dodatnle rotnice kursowe

Skladniki lokat

Niezrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowane

Niezrealizowane

Akcje

-

1055

4632

-

Kwity depozytowe

-

-

185

43

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granlcq

-

-

244

-

Suma

-

1055

5061

43

Sredni kurs walut obcych wyliczany przez NBP na dzien bilansowy

I

Kurs w stosunku do zl

~

Euro
Lira turecka

Waluta

EUR
TRY

Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Warto~c

zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia lokat
(wtys. zl)

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

469

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Suma

18

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
(straty)
z wyceny aktyw6w
(wtys. zl)

36756

-

-

469

36756
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101 2011 r -31122011 r
Warto~c

zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia lokat
(wtys. zt)

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
(straty)
z wyceny aktyw6w
(wtys. zt)

4780

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
Skladniki 10k at nienotowane na aktywnym rynku

Suma

(32649)

606

-

5386

(32649)

Nota 11. Koszty Subfunduszu
Towarzystwo nie pokrywa koszt6w Subfunduszu. Calosc wynagrodzenia Towarzystwa sklada si~ tylko z cz~sci stalej.
Wynagrodzenie dla Towarzystwa (w tys. zt)

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.

CZI;SC stala wynagrodzenia

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.

2905

3070

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Z dniem 25 maja 2012 roku weszla w zycie zmiana statutu Funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty w zakresie
zasad naliczania i tworzenia rezerwy na oplat~ za zarzqdzanie Subfunduszem Arka BZ WBK Akcji Tureckich.
Do dnia 24 maja 2012 roku obowiqzywaiy

nast~pujqce

zasady:

a) Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymywalo wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie
jednak niz:
(1) 4,0% (cztery procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 3,5% (trzy i pi~c dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S
(3) 3,0% (trzy procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt pi~c) dni sredniej rocznej wartosci Aktyw6w Subfunduszu reprezentujqcej
poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa.
wi~kszej

b) Wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w us!. a), naliczane bylo przez Towarzystwo w kazdym Dniu Wyceny za kazdy dzien roku od
Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu reprezentujqcej poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia
Wyceny i bylo wyplacane Towarzystwu do pi~tnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry zostalo naliczone.
Od dnia 25 maja 2012 roku obowiqzujq nast~pujqce zasady:
a) Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wi~kszej
jednak niz:
(1) 4,0% (cztery procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 3,5% (trzy i pi~c dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S
(3) 3,0% (trzy procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt pi~c) dni, sredniej rocznej Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu
reprezentujqcej poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa.
b) Rezerwa na wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w us!. a), jest naliczana od podstawy spelniajqcej wymogi § 22 us!. 2
Rozporzqdzenia, sluzqcej do okreslenia wartosci Jednostek Uczestnictwa poszczeg61nych kategorii w poprzednim Dniu Wyceny.
Podstaw~ t~ stanowi r6znica pomi~dzy wartosciq Aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, w podziale na
poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa, przy czym podstawa ta nie uwzgl~dnia zmian w kapitale wplaconym oraz kapitale
wyplaconym na poprzedni Dzien Wyceny, zgodnie z § 22 us!. 2 Rozporzqdzenia.
Rezerwa, 0 kt6rej mowa powyzej jest naliczana w kazdym Dniu Wyceny za kazdy dzien roku, wedlug stawek okreslonych w us!. a) i
rozliczana jest do pi~tnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry zostala naliczona.
Platnosci z tytulu koszt6w limitowanych pomniejszajq utworzonq uprzednio rezerw~.
Stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie Subfunduszem:
Kategoria Jednostek Uczestnictwa
Stawka statutowa
Stawka obowiilZuj~ca na dzien bilansowy
A

4,00%

3,50%

S
T

3,50%

3,00%

3,00%

2,50%

Kwoty wynagrodzenia za zarzqdzanie naliczane Sq w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kazdej kategorii odr~bnie.
Od dnia 31 pazdziernika 2007 roku do 23 czerwca 2010 roku obowiqzywala decyzja Zarzqdu Towarzystwa 0 obnizeniu stawki
wynagrodzenia za zarzqdzanie z wysokosci:
•
•
•

4,0% do 2,0% - dla jednostek uczestnictwa typu A
3,5% do 1,75% - dla jednostek uczestnictwa typu S
3,0% do 1,5% - dla jednostek uczestnictwa typu T.

Od dnia 24 czerwca 2010 roku do odwolania obowiqzuje decyzja Zarzqdu Towarzystwa w sprawie stosowania stawek w ponizszej
wysokosci:
•
•
•

3,5% - dla jednostek uczestnictwa typu A
3,0% - dla jednostek uczestnictwa typu S
2,5% - dla jednostek uczestnictwa typu T.
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Nota 12. Dane porownawcze

0

jednostkach uczestnictwa
31.12.2012 r.

Dane por6wnawcze 0 jednostkach uczestnictwa
Wartost aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego
(wtys. zl)
Wartost aktyw6w netto na poszczeg61ne kategorie jednostek uczestnictwa na
koniec okresu sprawozdawczego (w zl)

31.12.2011 r.

31.12.2010 r.

128046

67739

129121

A

48,40

32,25

43,59

S

49,34

32,71

44,00

T

50,30

33,18

44,40
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I nformacja dodatkowa
A.

Informacje 0 znaczetcych zdarzeniach, dotyczetcych lat ubiegtych, ujQtych w sprawozdaniu finansowym za biezl\cy
okres sprawozdawczy
Nie wystqpily.

B.

Informacje 0 znaczetcych zdarzeniach, kt6re nastctPity po dniu bilansowym, a nieuwzglQdnionych w sprawozdaniu
finansowym
Nie wystqpily.

C.

Zestawienie oraz objasnienie r6znic pomiQdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i por6wnywalnych
danych finansowych a uprzednio sporzetdzonymi i 0publikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Nie dotyczy.

D.

Dokonane korekty btQd6w podstawowych, ich przyczyny, tytuty oraz wptyw wywotanych tym skutk6w finansowych
na sytuacjQ majettkowet i finansowl\. ptynnosc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystqpily:
przypadki informowania uczestnik6w 0 korektach wyceny aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny
aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki nierozliczenia

E.

si~

transakcji zawieranych przez Subfundusz.

W przypadku niepewnosci co do mozliwosci kontynuowania dziatalnosci opis tych niepewnosci oraz wskazanie,
czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwictZane
Nie dotyczy.

F.

Inne informacje niz wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re mogtyby w istotny spos6b wptynetc na ocenQ
sytuacji majl\tkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wystqpily.
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1.

CZ~SC

1.1.

Dane

og61na raportu

identyfikuj~ce

Subfundusz

1.1.1. Nazwa Subfunduszu
Arka BZ WBK Akcji Tureckich

1.1.2. Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu
Arka BZ WBK Akcji Tureckichjest subfunduszem wydzielonym w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym.
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (zwany dalej Subfunduszem) nie posiada osobowosci
prawneJ.
Subfundusz zostal utworzony na czas nieokreslony.

1.2.

Dane

identyfikuj~ce

Fundusz

1.2.1. Nazwa Funduszu
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem).
Fundusz moze uZywac nazwy skroconej Arka BZ WBK FlO.

1.2.2. Siedziba Funduszu
Plac Wolnosci 16
61-739 Poznan

1.2.3. Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
Sqd rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:

1.3.

Dane

identyfikuj~ce

Sqd Okrtrgowy w Warszawie,
VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
26 listopada 2010 r.
RFi589

Towarzystwo

zarz~dzaj~ce

Funduszem

1.3.1. Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa
Funduszjest zarzqdzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane
dalej Towarzystwem), z siedzibq w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16.
Towarzystwo prowadzi dzialalnosc na podstawie decyzji Komisji Papierow Wartosciowych i
Gield KPWiG-4086-18/98-1071 wydanej dnia 30 stycznia 1998 r.
Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwajest nieograniczony.
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1.3.2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze

S~dowym

Sqd rejestrowy:

Sqd Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego

Data:
Numer rejestru:
Kapital zakladowy na dzien
bilansowy:

26 lutego 2001 r.
KRS0000001132
13.202.000 zl

1.3.3. Kierownik jednostki
Funkcje kierownikajednostki sprawuje Zarzqd Towarzystwa.
W sklad Zarzqdu Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2012 r. wchodzili:
• Pan Jacek Marcinowski

- Prezes Zarzqdu,

• Pani Marlena Janota

- Czlonek Zarzqdu,

• Pan Michal Zimpel

- Czlonek Zarzqdu.

Zgodnie z uchwalq nr 9 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 28 lutego 2012 r. Pan
Krzysztof Czlapowski zostal odwolany z funkcji Czlonka Zarzqdu z dniem 31 marca 2012 r.
Zgodnie z uchwalq nr 2 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 3 kwietnia 2012 r. Pan Michal
Zimpel zostal powolany do pelnienia funkcji Czlonka Zarzqdu z dniem podjtrcia uchwaly.

1.4.

Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony
do badania sprawozdan finansowych

1.4.1. Dane

identyfikuj~ce

Imitr i nazwisko:
Numer w rejestrze:

1.4.2. Dane

identyfikuj~ce

Firma:
Adres siedziby:
N umer rejestru:
Sqd rejestmwy:
NumerNIP:

kluczowego bieglego rewidenta:
Bozena Graczyk
9941

podmiot uprawniony
KPMG Audyt Sp6lka z ogramczonq odpowiedzialnosciq
sp.k.
ul. Chlodna 51,00-867 Warszawa
KRS 0000339379
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
527 -26-15-362

KPMG Audyt Sp61ka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. jest wpisana na listtr podmiot6w
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzonq przez Krajowq Radtr
Bieglych Rewident6w, pod numerem 3546.
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1.5.

Informacje

0

sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporzqdzone na dzien 31 grudnia 2011 r. i za rok
obrotowy konczqcy sitr tego dnia zostalo zbadane przez KPMG Audyt spolka z ograniczon,!
odpowiedzialnosciq sp.k i uzyskalo opinitr bieglego rewidenta bez zastrzezen.
Polqczone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz
ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym zostalo zatwierdzone w dniu 26 kwietnia 2012 r. przez Walne
Zgromadzenie Towarzystwa.
Polqczone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz
ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w Sqdzie Rejestrowym w dniu 2 maja 2012 r.
Polqczone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
ogloszone zostalo w Monitorze Polskim B nr 2011 z dnia 11 wrzesnia 2012 r., a sprawozdanie
jednostkowe Arka BZ WBK Akcji Tureckich w Monitorze Polskim B nr 2015 z dnia
11 wrzesnia 2012 r.

1.6.

Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibq w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 i dotyczy
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na ktore sklada sitr zestawienie lokat oraz bilans
sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2012 L rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian
w aktywach netto za rok obrotowy konczqcy sitr tego dnia oraz noty objasniajqce i informacja
dodatkowa.
Badanie sprawozdaniajednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umOWq z dnia
12 lipca 2012 r., zawartq na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 26 marca 2012 r. odnosnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdaniajednostkowego.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r.
poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), krajowych standardow rewizji finansowej wydanych
przez Krajowq Radtr Bieglych Rewidentow oraz Mitrdzynarodowych Standardow Rewizji
Finansowej.
Badanie sprawozdania finansowego zostalo przeprowadzone w siedzibie Funduszu w okresie
od 261istopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. oraz od 26 lutego 2013 r. do 8 marca 2013 r.
Zarzqd Towarzystwajest odpowiedzialny za prawidlowosc ksiqg rachunkowych, sporzqdzenie
i rzetelnq prezentacjtr sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustawq 0 rachunkowosci,
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowiqzujqcymi przepisami
prawa.
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Naszym zadaniem bylo, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporzqdzenie
raportu uzupelniajqcego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci
ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawtr jego sporzqdzenia.
Zarzqd Towarzystwa zloiyl w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie 0 rzetelnosci i
jasnosci zalqczonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen wplywajqcych
w spos6b znaczqcy na dane wykazane w sprawozdaniu jednostkowym za rok badany.
W trakcie badania sprawozdaniajednostkowego Zarzqd Towarzystwa zloiyt wszystkie zqdane
przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udosttrpnil nam wszelkie dokumenty
i informacje niezbtrdne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b
przeprowadzonego badania wynika ze sporzqdzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajdujqcej sitr w siedzibie podmiotu uprawnionego.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spelniajq wym6g niezaleznosci od
badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. 0 bieglych rewidentach i ich samorz'1dzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz 0 nadzorze publicznym (Oz. U. z 2009 r. nr 77 poz.
649 z p6Zniejszymi zmianami).
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2.

Analiza finansowa Subfunduszu

2.1.

Ogolna analiza sprawozdania jednostkowego

2.1.1. Bilans

Aktywa
Srodki picniyzne i ich ekwiwalcnty
Naleznosci
Transakcje przy zobowiqzaniu sit; drugiej strony do odkupu
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
Zobowi:tzania
Aktywa netto
Kapital subfunduszu
Kapital wplacony
Kapita! wyplacony
IJochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany. nierozdy sponowany zrealizowany zy sk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapital subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa
A
S

T

Kategorie jednoste k u czestn ictwa

.\

S

T

7

31.12.2012
zl '000

31.12.201l
zl '000

129967
1279
2 110
4575
122003
1921
128046
133740
430344
(296604)
(36608)
(7541 )

68702
2361
423
65918
963
67739
109345
341 287
(231 942)
(35 764)
(6228)

(29067)
30914
128046

(29536)
(5842)
67739

Liczba
852 138,605
I 452 944.695
300513,227

Liczba
769690,382
I 082 992.842
225 628,529

Wartosc
aktywow netto
najednostkt;
uczestnictwa
(zi)
48.40
49.34
50.]0

Wartosc
aktywow netto
najednostkt;
uczestnictwa
(zl)
32.25
32,71
33.18
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2.1.2. Rachunek wyniku Z operacji
1.01.201231.12.20 12
zl '000

1.01.20113Ll2.2011
zl '000

Przychody z lokat
Dywidendy i inne udzialy w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo roznic kursow)'ch
Pozostaie

2351
2 103
239

1093
934
106
53

Koszty subfunduszu
Wynagrodzenie dla towarz)'stwa
Oplaty dla depozytariusza
Ujemne saldo r6Znic kursow)'ch
Pozostale

3664
2905
424

3644
3070
440

46
289

134

Koszty subfunduszu netto

3664

3644

Przychody z lokat netto

(1 313)

(255])

Zrealizowany i niezrealizowany zysk/(strata)
lrealizowany zysk/(strata) ze zbycia lokat, w tym:

37225
469

(27263)
5386
(506l)

9

-:: tytulu n5:::nic kurs()wych

Wzrost/(spadek) niezrealizowanego zysku/(straty) z wyceny lokat. w tym:
- :: tytulu r6:::nic kursowych

I ·190
36756
(3336)

359]2

Wynik z operacji

Kategoriajednostek uczestnictwa

A
S
T

1012

(29814)

Wynikz
operacji
p rzy p ad~jacy
najednostk y
uczestnictwa
(zl)
16.15

Wynik z
operacji
przypadajacy
na jednostky
uczestnictwa
(zl)
(11.34)

16.63

( 11.28)
(I 1.22)

17.12

8
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2.2.

Wybrane wskazniki finansowe

Lokaty (zl '000)
Wartosc aktywow netto Subfunduszu (zl '000)
Wartosc aktywow netto najednostk~ uczestnictwaA (zl)
Wartosc aktywow netto najednostk y uczestnictwa S (zl)
Wartosc aktywow netto najednostky uczestnictwa T (zl)
Kapital Subfunduszu (z! '000)
Wynik z operacji (z! '0(0)
Procentowa zmiana wartosci aktywow netto najednostky uczestnictwa A
Procentowa zmiana wartosci aktywow netto najednostky uczestnictwa S
Procentowa zmiana wartosci aktywow netto najednostky uczestnictwa T
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31.12.20 12

31.12.2011

31.12.2010

122 003
128046
48.40
49.34
50.30
133 740
35912

65918
67739
32.25
32.71
33.18
109345
(29814)
(26.02%)
(25.66%)
(25.27%)

126306
129121

50.08%
50,84%
51.60%

43.59
44.00
44.40
140913
18938
18.94%
19.40%
19.84%
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3.

CZttSC szczeg610wa raportu

3.1.

System rachunkowosci
Subfundusz posiada aktualn'! dokumentacjy opisuj,!c,! zasady rachunkowosci, przyjyte przez
Zarz'!d Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy 0 rachunkowosci
i rozporz,!dzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczeg6lnych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r., nr 249, poz. 1859)
("Rozporz'!dzenie").
W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego
wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dzialania systemu rachunkowoSci.

dokonalismy

W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znacz'!cych nieprawidlowosci
dotycz,!cych systemu rachunkowosci, kt6re nie zostalyby usuniyte, a mogly miec istotny
wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci.
Subfundusz przeprowadzil inwentaryzacjy skladnik6w maj,!tkowych w terminach okreslonych
wart. 26 ustawy 0 rachunkowosci oraz dokonala rozliczenia i ujycia w ksiygachjej wynik6w.

3.2.

Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z
uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktyw6w
W zakresie objytym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych
nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, terminow i
procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosci wyceny aktywow
wedlug zasad okreslonych w przepisach prawa i statucie Funduszu. Przeprowadzone badanie
nie mialo na celu weryfikacji polityki inwestycyjnej Subfunduszu i dotrzymywania strategii
zarz,!dzania jego lokatami.
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3.3.

Noty objasniaj~ce
jednostkowego

I

informacja

dodatkowa

do

sprawozdania

Dane zawarte w notach objasniaj,!cych i informacji dodatkowej do sprawozdania
jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i
informacja dodatkowa stanowi,! integra In,! cZysc
prawidlowo. Noty objasniaj,!ce
sprawozdania jednostkowego.

W imieniu KPMG Audyt Sp61ka z ograniczon,! odpowiedzialnosci,! sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa

•'•• '" •• ; ••••• ,Y. '•••••••••"••• ~ ••••• : ••• ", •••• "'" • '" •••••••

BoZena Graczyk
Kluczowy biegly rewiderit
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

18 kwietnia 2013 r.

11

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Arka BZ WBK Energii
Subfundusz
w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest zalqcznikiem do sprawozdania polqczonego funduszu
Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
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Arka BZ WBK Energii
subfundusz w Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Opinia i Raport
Niezaleznego Bieglego Rewidenta
Rok obrotowy koncz'!cy
31 grudnia 2012 r.

si~

Opinia zawiera 2 strony
Raport uzupemiaj~cy zawiera 11 stron
Opinia niezaiemego bieglego rewidenta
oraz raport uzupemiaj,!cy
z badania sprawozdania jednos1Kowego
za rok obrotowy koncz'!cy si y
31 grudnia 2012 r.
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skladajq.cej si y z niezaleznych spOlek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative

("KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego Wszelkie prawa zastrzezone
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ul. Chtodna 51
00-867 VVarszawa
Poland

Telefon
Fax
E-mail
Internet

+48 22 528 11 00
+48 22 528 10 09
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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Opinia

0

sprawozdaniu jednostkowym

Przeprowadzilismy badanie zal'!czonego sprawozdania jednostkowego Arka BZ WBK Energii
subfunduszu w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym z siedzib,! w Poznaniu,
przy Placu Wolnosci 16 ("Subfundusz"), na kt6re sklada siy zestawienie lokat oraz bilans
sporZ'!dzone na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian w
aktywach netto za rok obrotowy koncZ'!cy siy tego dnia oraz noty objasniaj,!ce i informacja
dodatkowa.
Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
ZarZ'!d BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksi,!g rachunkowych, sp0fZ'!dzenie i rzeteln'! prezentacjy tego
sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw'! z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci
(Dz. U. z 2013 r. poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), wydanymi najej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz innymi obowi,!zuj,!cymi przepisami prawa. ZarZ'!d Towarzystwa jest
odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrzn,!, kt6r,! uznaje za niezbydn,!, aby sporZ'!dzane
sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych
dzialan lub blyd6w.
Zgodnie z ustaw'! 0 rachunkowosci, Zarz'!d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej S,!
zobowi,!zani do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagania
przewidziane w tej ustawie.
Odpowiedzialnosc Bieg/ego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii 0 tym
sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksi,!g rachunkowych stanowi,!cych podstawy
jego sporz,!dzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdziaru 7 ustawy 0 rachunkowosci, krajowych standard6w rewizji finansowej
wydanych przez Krajow,! Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w
Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladaj,! na nas obowi,!zek postypowania zgodnego z
zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac
racjonaln,! pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowi,!ce podstawy
jego sporz,!dzenia s,! wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur maj,!cych na celu uzyskanie dowod6w badania
dotycZ'!cych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur
badania zaleZy od naszego os,!du, w tym oceny ryzyka wyst,!pienia istotnej nieprawidlowosci
sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub blyd6w. Przeprowadzaj'!c oceny
tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrzn'! zwi,!zan,! ze sporz,!dzeniem oraz
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rzeteln,! prezentacj,! sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do
okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyrazenia opinii na temat skutecznosci dzialania
kontroli wewni(trznej w jednostce. Badanie obejmuje rowniez oceni( odpowiedniosci stosowanej
polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunkow dokonanych przez Zarz'!d oraz oceni( ogolnej
prezentacji sprawozdania jednostkowego.
Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowi,! wystarczaj'!c'!
odpowiedni,! podstawi( do wyrazenia przez nas opinii z badania.

Opinia
Naszym zdaniem, zal'!czone sprawozdanie jednostkowe Arka BZ WBK Energii subfunduszu w
Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym przedstawia rzetelnie i jasno sytuacji(
maj'!tkow,! i finansow'! Subfunduszu na dzien 31 grudnia 2012 r., wynik z operacji za rok
obrotowy koncz'!cy si y tego dnia, zostalo sporz'!dzone, we wszystkich istotnych aspektach,
zgodnie z zasadami rachunkowosci obowi,!zuj,!cymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
okreslonymi w ustawie 0 rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisach
wykonawczych, jest zgodne z wplywaj,!cymi na tresc sprawozdania jednostkowego
Subfunduszu przepisami prawa i postanowieniami statutu Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego oraz zostalo sporZ(!dzone na podstawie prawidlowo prowadzonych,
we wszystkich istotnych aspektach, ksi,!g rachunkowych.

W imieniu KPMG Audyt Spolka z ograniczon,! odpowiedzialnosci,! sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 5 I
00-867 Warszawa
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

HZ WBH Towarzvstwo Funduszv Inwestvcvinvch S.A.
PI. Wolnosci 16,61-139 Poznan
lelelon: [+48) 61 855 13 22
laks: (+48] 6185513 21

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330
z pOiniejszymi zmianami) oraz rozporzqdzeniem Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczegolnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarzqd BZ WBK
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Energii
subfundusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym za okres od I stycznia 2012 roku do
31 grudnia 2012 roku, ktore obejmuje:
I.

Zestawienie lokat wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazujqce skladniki lokat subfunduszu
w wysokosci 47 541 tys. zl.

2.

Bilans subfunduszu sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokosci
47 894 tys. zL

3.

Rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy ujemny
wynik z operacji w wysokosci 2 884 tys. zl.

4.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqce
zmniejszenie wartosci aktywow netto subfunduszu w wysokosci 27 515 tys. zL

5.

Noty objasniajqce.

6.

Informacj~

dodatkowq.

W imieniu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Jacek Marcinowski
ezes Zarzqdu

I

(ll\;~
v
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Michal Zimpel

Marlena Janota

Aleksandra Juszczyk
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Roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Energii Subfundusz w Arka BZ WBK FlO

Zestawienie lokat
1} Tabela gJ6wna
31.12.2011 r.

31.12.2012 r.

SKt.ADNIKI LOKAT

Akcje

Wartost
wed/ug ceny
nabycia
(wtys. z/)

28601

Wartost
wed/ug
wyceny na
dzier'i
bilansowy
(wtys. z/)

31228

Procentowy
udziaiw
aktywach
ogOtem

Wartost
wed/ug
wyceny na
dzier'i
bilansowy
(wtys. z/)

Wartost
wed/ug ceny
nabycia
(wtys.z/)

63,60%

43466

Procentowy
udzialw
aktywach
ogOtem

49285

64,57%

-

Warranty subskrypcyjne

-

Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe

8546

10586

21,56%

11522

12756

16,71%

4381

5727

11,66%

7642

9768

12,80%

41528

47541

96,82%

62630

71809

94,08%

Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe
Instrumenty pochodne
Udzialy w sp6lkach z ograniczonq
odpowiedzialnosciq
Jed nostki uczestnictwa
Certy1ikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania
majqce siedzib~ za granicq
Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
Inne

Suma
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2) Tabele uzupe4'niajC\ce

I Akcje

Rodzaj rynku

I

Nazwa rynku

I

Wartosc
wedlug
cony
nabycia
(wtys. z/)

Wartost
wedlug
wyceny
na dzleli
bilansowy
(wtys. z/)

Procentowy
udzialw
aktywach
agO/em

607

731

1,49%

0

0

0,00%

443

474

0,96%

Wielka Bry1ania

2063

1993

4,06%

Llczba

I

I

Kraj siedz!by
emitenta

Notowane na aktywnym rynku regulowanym
ABS LIMITED (CHOO12221716)

Aktywny rynek
regulowany

Zurich Stock Exchange

AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.
(TRAAKENR91 L9)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,672

Turcja

ALSTOM SA (FROO10220475)

Aktywny rynek
regulowany

Euronext Paris

3847

Francja

BP PLC (GBOOO7980591)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

93629

CHEVRON CORP. (US1667841 005)

Aktywny rynek
regulowany

New York Stock
Exchange

6682

Stany Zjednoczone

1498

2240

4,56%

CONOCOPHILLIPS (US20825C1 045)

Aktywny rynek
regulowany

New York Stock
Exchange

7941

Stany Zjednoczone

1363

1427

2,91%

ENI SPA (ITOO03132476)

Aktywny rynek
regulowany

Italian Stock Exchange

34582

WIochy

2143

2593

5,28%

EXILLON ENERGY PLC
( IMOOB58FMW76)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

58927

Wyspa Man

391

502

1,02%

EXXON MOBIL CORP. (US30231G1022)

Aktywny rynek
regulowany

New York Stock
Exchange

15387

Stany Zjednoczone

3346

4128

8,41%

HALLIBURTON CO. (US4062161017)

Aktywny rynek
regulowany

New York Stock
Exchange

9097

Stany Zjednoczone

780

978

1,99%

MOL MAGYAR OLAJ~ES GAZIPARI
NYRT. (HUOOO0068952)

Aktywny rynek
regulowany

Budapest Stock
Exchange

3794

W'lQry

985

942

1,92%

OMV AG (ATOOO0743059)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

12799

Austria

1248

1431

2,91%

RADPOL SA (PLRDPOLOOO10)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

26211

Rzeczpospolita
Polska

174

210

0,43%

ROYAL DUTCH SHELL PLC
(GSOOB03MLX29)

Aktywny rynek
regulowany

Amsterdam Stock
Exchange

33367

Wielka Bry1ania

2932

3543

7,22%

SAIPEM S.P.A (ITOOOO068525)

Aktywny rynek
regulowany

Italian Stock Exchange

772

770

1,57%

STATOIL ASA (N0001 0096985)

Aktywny rynek
regulowany

Oslo Stock Exchange

2807

3109

6,33%

SUNCOR ENERGY INC.
(CA8672241079)

Aktywny rynek
regulowany

Toronto Stock
Exchange

7185

Kanada

643

733

1,49%

TOTAL SA (FROOOO120271)

Aktywny rynek
regulowany

Euronext Paris

16873

Francja

2572

2691

5,48%

TRAKYA CAM SANAYII A.S.
(TRATRKCM91 F7)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,322

0

0,00%

TRANSOCEAN LTD. (CH0048265513)

Aktywny rynek
regulowany

New York Stock
Exchange

11535

Szwajcaria

2598

1596

3,25%

WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD.
( CH0038838394)

Aktywny rynek
regulowany

New York Stock
Exchange

11138

Szwajcaria

584

4

0,79%

Frankfurter
Wertpapierb6rse

56794

Chiny

672

751

1,53%

28601

31228

63,60%

11507

6426
40292

Szwajcaria

WIochy
Norwegia

Turcja

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD.
(CNE1000002RO)

~H

Aktywny rynek
nieregulowany

Suma

468013,994
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!

Kwity depozytowe

Rodzaj rynku

Nazwarynku

Liczba

Kraj siedziby
emitenta

WartoSc
wedlug
ceny
nabycia
(w tys. z/)

Wartosc
wedlug
wyceny
ns dzlen
bilansowy
(wtys. z/)

Procentowy
udzlatw
sktywach
og6tem

Notowane na aktywnym rynku regulowanym
CNOOC LTD ADR (US1261321095)

Aktywny rynek
regulowany

New York Stock
Exchange

OAO GAZPROM ADR (US3682872078)

Aktywny rynek
regulowany

OAO LUKOIL ADR (US6778621044)

Aktywny rynek
regulowany

OAO NOVATEK GDR (US6698881 090)

3220

Chiny

1765

2196

4,47%

London International

39350

Rosja

1175

1154

2,35%

London International

2364

Rosja

323

485

0,99%

Aktywny rynek
regulowany

London International

2268

Rosja

739

642

1,71%

OAO ROSNEFT OIL GDR
(US67812M2070)

Aktywny rynek
regulowany

London Intemational

75182

Rosja

1513

2076

4,23%

PETROCHINA CO LTD, ADR
(US71646E1001)

Aktywny rynek
regulowany

New York Stock
Exchange

5360

Chiny

1457

2389

4,66%

PETROLEO BRASILEIRO SA ADR
(US71654V4086)

Aktywny rynek
regulowany

New York Stock
Exchange

11922

Brazylia

978

720

1,47%

Indie

596

724

1,48%

8546

10588

21,56%

Wartost
wedlug
ceny
nabycia
(wtys. z/)

WartoSc
wedlug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. z/)

Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym
RELIANCE INDUSTRIES LTD, GDR
(US7594701077)

Aktywny rynek
nieregulowany

London International

147323

Suma

Tytuty uczestnictwa
emitowane przez Instytucje
wsp61nego inwestowanla
maj'lce sledzlb" za granic'l

7657

Rodzaj rynku

Nazwa
rynku

Nazwa emitenta

Kraj
sledzlby
emitenta

Llczba

Notowane na aktywnym rynku regulowanym

SPDR S&P OIL & GAS
EQUIPMENT & SERVICES
ETF (US76464A7485)

Aktywny rynek
regulowany

NYSE·
ARCA

SPDR S&P OIL & GAS
EQUIPMENT &
SERVICES
EXCHANGE TRADED
FUND

Stany
Zjednoczone

13567

1454

1456

2,96%

SPDR S&P OIL & GAS
EXPLORATION &
PRODUCTION ETF
(US78464A7303)

Aklywny rynek
regulowany

NYSEARCA

SPDR S&P OIL & GAS
EXPLORATION &
PRODUCTION
EXCHANGE TRADED
FUND

Stany
Zjednoczone

25484

2927

4271

8,70%

39051

4381

5727

11,88%

Suma
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Bilans
(w tysictcach ztotych, z wyjcttkiem liczby (w szt) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))
31.12.2012 r.
I. Aktywa
1. Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

2. Naleznosci

31.12.2011 r.

49104

76329

410

707

1 153

1 334

3. Transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu

2479

4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

47541

71809

II. Zobowi/tzania

1210

920

III. Aktywa netto

47894

75409

IV. Kapital Subfunduszu

71484

96115

303780

270456

(232296)

(174341)

1. Kapital wplacony
2. Kapital wyplacony
V. Dochody zatrzymane

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netio
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
VI. Wzrost (spadek) warto§ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
VII. Kapital Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji

(29602)

(29885)

(492)

(114)

(29110)

(29771)

6012

9179

47894

75409

Liczba

Kategorie jednostek uczestnictwa

Liczba

A

568140,186

765623,156

S

641 735,090

985844,775

T

88883,373

230119,407

Warto6t aktyw6w netto
na jednostkQ
uczestnictwa

Kategorie jednostek uczestnictwa

Warto6t aktyw6w
netto na jednostkQ
uczestnictwa

A

36,30

37,51

S

37,21

38,26

T

38,14

39,01

Bilans nalezy analizowac Iqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz~sc sprawozdania finansowego.
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Rachunek wyniku

Z

operacji

(w tysictcach ztotych, z wyjcttkiem wyniku z operacji na jednostkQ uczestnictwa (w zt))
1.01.2011 r.·
31.12.2011 r.

1.01.2012 r.·
31.12.2012 r.
I. Przyehody z lokat

2196

3155

1. Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2150

2378

46

99

2. Przychody odsetkowe

678

3. Dodatnie saldo r6znic kursowych

0

4. Pozostale

II. Koszty Subfunduszu

2574

2053

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

1490

1589

126

174

0

0

2. Oplaty dla Depozylariusza
3. Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
4. Ujemne saldo r6znic kursowych

696

5. Pozostale, w tym:

262

290

- podatki i inne obciqzenia nalozone przez wlasciwe organy administracji publicznej

262

290

-

III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo
IV. Koszty Subfunduszu netto (II-III)

2574

2053

V. Przyehody z lokat netto (I-IV)

(378)

1102

(2506)

(873)

661

(5012)

3014

1308

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

(3167)

4139

- z tytulu r6znic kursowych

(7095)

9064

VII. Wynik z operaeji

(2884)

229

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- z tytulu r6znic kursowych

Wynik z operaeji
przypadajll.ey na
kategorl~ jednostek
uezestnictwa

Kategorla jednostek uezestnictwa

Wynik z operaeji
przypadajll.ey na
kategorl~ jednostek
uezestnictwa

A

(1,21)

3,06

S

(1,04)

3,29

T

(0,87)

3,54

Rachunek wyniku z operacji naleZy analizowac Iqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowi q integralnq cz~sc sprawozdania
finansowego.
Wynik z operacji przypadajqcy na jednostk~ uczestnictwa obliczono w

nast~pujqcy

spos6b:

Dla kazdego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostaly zmiany w aktywach netto na poszczeg61ne typy jednostek uczestnictwa oraz
analogiczne zmiany w wartosciach kapitalu. R6znica tych dw6ch wartosci na kazdy dzieri wyceny stanowi dzienny wynik z operacji dla danego typu
jednostki. Obliczony w ten spos6b wynik z operacji na dany typ jednostki podzielony zostal przez liczb~ jednostek uczestnictwa przypadajqGq na dany
dzieri wyceny. Suma obliczonych w ten spos6b iloraz6w stanowi wynik z operacji przypadajqcy na kategori~ jednostek uczestnictwa.
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Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysictcach ztotych, z wyjcttkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))

I

1.01,2012 r.31.12.2012 r.

I

1.01.2011 r.- I
31.12.2011 r,

I. Zmiana wartosci aktyw6w netto
1. Wartosc aktyw6w nello na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

75409

32182

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

(2884)

229

a) przychody z lokat nello
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana waktywach nette z ty1ulu wyniku

Z

operacji

(378)

1 102

661

(5012)

(3167)

4139

(2884)

229

-

4. Dystrybucja dochod6w (przychod6w) Subfunduszu (razem), w tym:
a) z przychod6w z lokat nella

-

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychod6w ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego

(powi~kszenie

kapitalu z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa)

b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z ty1ulu odkupionych jednostek
uczestnictwa)

(24631)

42998

33324

138388

57955

95390

(27515)

43227

7. Wartosc aktyw6w nello na koniec okresu sprawozdawczego

47894

75409

8. Srednia wartosc aktyw6w nelle w okresie sprawozdawczym

68904

77 008

6. l:.qczna zmiana aktyw6w neUo w okresie sprawozdawczym

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
A

458013,110

1 233421,221

S

499638,448

2014073,656

T

48423,262

702618,375

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
A

655496,080

783589,364

S

843748,133

1516403,914

T

189659,296

591 884,435

A

(197482,970)

449831,857

S

(344 109,685)

497669,742

T

(141236,034)

110733,940

A

2 982 378,690

2 524 365,580

S

4337561,823

3837 923,375

T

1 248387,298

1 199 964,036

c) saldo zmian

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajqco od poczqtku dzialalnosci Subfunduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
A

2 414 238,504

1 758742,424

S

3695826,733

2 852 078,600

T

1 159 503,925

969844,629

A

568140,186

765623,156

S

641 735,090

985844,775

T

88883,373

230119,407

A

568140,186

765623,156

S

641 735,090

985844,775

T

88883,373

230119,407

c) saldo zmian

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
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""---,-

III. Zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa

-,

1, Wartosc aktyw6w netio na jednostk~ uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
-,

A

37,51

34,45

S

38,26

34,96

T

39,01

35,48

--

2, Wartosc aktyw6w netio na jednostk~ uczestnictwa na koniec biezqcego okresu
sprawozdawczego

-

"

A

36,30

37,51

S

37,21

38,26

T

38,14

39,01

"

3, Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na
sprawozdawczym

jednostk~

uczestnictwa w okresie

A

(3,23)%

8,88%

S

(2,74)%

9,44%

(2,23)%

9,95%

34,32

29,64

2012-06-25

2011-08-08

T
4, Minimalna wartosc aktyw6w netto na

jednostk~

uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

A
data wyceny

S
data wyceny
T

-

data wyceny

35;09

30,17

2012-06-25

2011-08-08

35,87

30,71

2012-06-25

2011-08-08

40,15

38,31

2012-01-10

2011-11-30

5, Maksymalna wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

A
data wyceny

S

40,96

39,06

2012-01-10

2011-11-30

41,77

39,82

2012-01-10

2011-11-30

A

35,85

37,51

S

36,75

38,26

T

37,67

39,01

2012-12-28

2011-12-30

data wyceny
"

T
data wyceny
6, Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie
sprawozdawczym

data wyceny
IV. Procentowy udzial koszt6w Subfunduszu w sredniej wartosci aktyw6w netto

3,74%

2,67%

1, Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

2,16%

2,06%

2, Procentowy udzial oplat dla Depozytariusza

0,18%

0,23%

Wszystkie wartosci procentowe zawarte w zestawieniu zostaly policzone w skali ca!ego roku,
Zestawienie zmian w aktywach netto nalezy analizowac Iqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz~sc
sprawozdania finansowego,

9

Roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Energii Subfundusz w Arka BZ WBK FlO

Noty objasniajctce
Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis przyjQtych zasad rachunkowosci
a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zostalo sporzqdzone zgodnie z ustawq
z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330 z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami
rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859).
Sprawozdanie zostalo sporzqdzone w j~zyku polskim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty, z wyjqtkiem wartosci
aktyw6w neUo na jednostk~ uczestnictwa, podane zostaly w tysiqcach zlotych. Wartost aktyw6w netto na jednostk~
uczestnictwa podana zostala w zlotych (z dokladnosciq do 0,01 zl). Liczba jednostek uczestnictwa zostala podana
z dokladnosciq do 0,001 sztuki.

b)

Zmiany zasad ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
Od 1 stycznia 2012 roku ulegla zmianie prezentacja instrument6w emitowanych przez fundusze ETF (Exchange Traded
Fund) w cz~sci "Zestawienie lokat" oraz "Noty Subfunduszu". Wczesniej byly one prezentowane jako skladnik "Certyfikaty
Inwestycyjne". Obecnie takie instrumenty ujmowane Sq w ramach pozycji "Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicq".
WpIyw tych zmian na sprawozdanie finansowe zostal przedstawiony w punkcie C Informacji dodatkowej.
Oane za okres por6wnawczy zostaly zaprezentowane zgodnie z obecnymi zasadami prezentacji

c)

Zasady ujmowania w

ksi~gach

rachunkowych operacji dotyczqcych Subfunduszu

Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje
okresie, kt6rego dotyczq.

si~

w

ksi~gach

rachunkowychSubfunduszu na podstawie dowod6w

ksi~gowych

w

Nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dacie
zawarcia umowy. Skladniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w Oniu Wyceny po godzinie 23:00 czasu polski ego
oraz skladniki, dla kt6rych do tego momentu nie otrzymano potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzgl~dnia si~ w najblizszej
wycenie aktyw6w Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiqzan.
Jezeli nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz w wyniku braku otrzymania przez Subfundusz potwierdzenia
zawarcia umowy we wskazanym powyzej terminie zostalo uj~te w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dniu nast~pnym
po dniu zawarcia umowy wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku instrumentu finansowego wycenianego w
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. do wyceny przyjmuje si~
wszystkie parametry wynikajqce z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a przede wszystkim dat~ zawarcia oraz
rozliczenia (daty przeplyw6w pieni~znych) transakcji.
Nabyte skladniki lokat ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowizje
maklerskie. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug wartosci
ksi~gowej r6wnej zero.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostajq transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego, w
rachunkowych Subfunduszu w pierwszej kolejnosci ujmuje si~ transakcj~ nabycia.

ksi~gach

Naleznq dywidend~ z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na
potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzgl~dniajqcy wartosci tego prawa do
dywidendy. W przypadku kwit6w depozytowych i innych instrument6w finansowych 0 charakterze podobnym do akcji
naleznq dywidend~ ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu otrzymania wiarygodnej informacji 0 wartosci wyplacanej
dywidendy.
Podatek od naleznej dywidendy z tytulu posiadanych papier6w wartosciowych wchodzqcych w sklad portfela
inwestycyjnego Subfunduszu ujmowany jest jako koszt w dniu uj~cia dywidendy w ksi~gach rachunkowych, w wysokosci
podatku pobranego u zr6dla.
Przyslugujqce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu, w kt6rym
na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzgl~dniajqcy wartosci tego prawa poboru.
Przyslugujqce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu
nast~pnym po dniu ustalenia tych praw.
Prawa poboru, po zakonczeniu notowan na rynku zorganizowanym, pozostajq w portfelu Subfunduszu do dnia ich
a ich wartost jest r6wna wartosci z ostatniego dnia notowania. Zapis na akcje z wykorzystaniem praw poboru
wykazywany jest w pozycji naleznosci w Iqcznej wartosci przelewu na subskrypcj~ oraz wartosci praw poboru z ostatniego
dnia notowania.
wygasni~cia,

Niewykonane prawo poboru uznaje
prawa.

si~

za zbyte, wedlug wartosci r6wnej zero, w dniu

nast~pnym

po dniu

wygasni~cia

tego

Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w
walucie obcej nie stanowiq lokat Subfunduszu, a ich uj~cie w ksi~gach nast~puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia
waluty. W przypadku sprzedazy waluty uj~cie w ksi~gach nast~puje w dacie rozliczenia sprzedazy.
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- Zobowiqzania i naleznosci funduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwiqzku z
rozliczeniami walutowymi kupna lub sprzedazy papier6w wartosciowych ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu
zawarcia transakcji (kontrakt forward walutowy). Gdy wartosc godziwa kontraktu jest:
•

dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu.

$

ujemna. kontrakt ujmowany jest w pasYI.'Jach bilansu.

przy cz~sciowym zamkni~ciu kontraktu forward zobowiqzania i naleznosci funduszu wynikajqce z zawartej transakcji mogq
bye kompensowane w przypadku. gdy:
• Subfundusz posiada wazny prawnie tytul do kompensaty tych zobowiqzan i naleznosci;
• Subfundusz zamierza rozliczye transakcj~ w kwocie netto poddanych kompensacie zobowiqzan i naleznosci lub
jednoczesnie takie naleznosci wylqczye z ksiqg rachunkowych. a zobowiqzanie finansowo rozliczye.
- Transakcje zawarte na walutach. rozliczane nie dluzej niz w ciqgu trzech dni roboczych. traktuje si~ jak kontrakty walutowe.
Za dzien roboczy uznaje si~ dzien roboczy w kazdym panstwie. kt6rego waluta jest przedmiotem transakcji. Transakcje te
ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci ksi~gowej r6wnej zero. natomiast
wynik odnosi si~ w r6znice kursowe. przy czym do dnia rozliczenia wycenia si~ je wedlug sredniego kursu wyliczonego dla
danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje si~ w walucie. w kt6rej Sq wyrazone. a takze w walucie polskiej po przeliczeniu
wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzien uj~cia tych operacji w ksi~gach
rachunkowych Subfunduszu.
- Prowizja maklerska zaplacona przy zbyciu skladnika lokat obniza wynik ze sprzedazy danej lokaty.
- Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wplywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
- Zysk lub strat~ ze zbycia lokat oraz walut wylicza si~ metodq .. najdrozsze sprzedaje si~ jako pierwsze". polegajqcq na
przypisaniu zbytym skladnikom najwyzszej ceny nabycia danego skladnika lokat. a w przypadku skladnik6w wycenianych w
wysokosci skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej
biezqcej wartosci ksi~gowej. Rozchodowaniu podlegajq wylqcznie papiery pochodzqce z transakcji kupna. kt6rych dzien
rozliczenia kupna przypada najp6zniej na dzien rozliczenia transakcji sprzedazy. Metody tej nie stosuje si~ do skladnik6w
lokat b~dqcych przedmiotem transakcji przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu.
- Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuje udzial zrealizowanych r6znic kursowych w transakcjach zbycia
skladnik6w loka!.
przyrost wartosci dluznych papier6w wartosciowych w okresie mi~dzy ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu obliczany
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej powi~ksza niezrealizowany zysk/strat~ z wyceny loka!.
Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci dywidendy i inne udzialy w zyskach. dodatnie saldo r6znic kursowych powstale
w zwiqzku z wycenq srodk6w pieni~znych. naleznosci oraz zobowiqzan w walutach obcych. a takze przychody odsetkowe.
w sklad kt6rych wchodzq odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w przypadku dluznych
papier6w wartosciowych wycenianych w wartosci godziwej naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papier6w
przez emitenta oraz odpisy dyskonta.
Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza si~ przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody
odsetkowe od dluznych papier6w wartosciowych. wycenianych w wartosci godziwej. nalicza si~ zgodnie z zasadami
ustalonymi dla tych papier6w wartosciowych przez emitenta.
Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pieni~znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych
wartose aktyw6w Subfunduszu w Dniu Wyceny.

powi~kszajq

- Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego albo kapitalu wyplaconego jest dzien zbycia lub odkupienia
jednostek uczestnictwa. Na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa w okreslonym Dniu
Wyceny nie uwzgl~dnia si~ zmian w kapitale wplaconym oraz zmian kapitalu wyplaconego zwiqzanych z wplatami lub
wyplatami ujmowanymi w rejestrze uczestnik6w w tym Dniu Wyceny.
Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg61nosci koszty limitowane. koszty nielimitowane. ujemne saldo r6znic kursowych
powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pieni~znych. naleznosci oraz zobowiqzan w walutach obcych. a takze koszty
odsetkowe. do kt6rych zaliczamy odsetki od zaciqgni~tych kredyt6w i pozyczek oraz amortyzacj~ premii.
Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i pozyczek
efektywnej stopy procentowej.

zaciqgni~tych

przez Subfundusz rozlicza

si~

w czasie. przy zastosowaniu

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa. Szczeg6lowe informacje zostaly zawarte w nocie 11.
Nast~pujqce koszty zwiqzane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane Sq z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i oplaty
maklerskie i bankowe. w tym zwiqzane z transakcjami kupna i sprzedazy papier6w wartosciowych i praw majqtkowych.
prowizje i oplaty zwiqzane z przechowywaniem aktyw6w Subfunduszu. odsetki od kredyt6w i p0Zyczek zaciqgni~tych przez
Subfundusz. prowizje i oplaty zwiqzane z przekazami pocztowymi. podatki i inne obciqzenia nalozone przez wlasciwe
organy administracji publicznej, w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne. Wyzej wymienione koszty stanowiq
koszty nielimitowane Subfunduszu i Sq pokrywane zgodnie z umowami. na podstawie kt6rych Subfundusz jest zObowiqzany
do ich ponoszenia. oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez wlasciwe organy administracji publicznej.
Pozostale koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze srodk6w wlasnych.

d)

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowiqzan i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia si~. a zobowiqzania Subfunduszu ustala si~ w Dniu Wyceny (dzien okreslony w statucie
Subfunduszu. w kt6rym wycenia si~ aktywa Subfunduszu. ustala si~ wartose zobowiqzan Subfunduszu. ustala si~ wartose
aktyw6w netlo Subfunduszu oraz wartose aktyw6w netlo przypadajqcych na jednostk~ uczestnictwa albo certyfikat
inwestycyjny) oraz na dzien sporzqdzania sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia
godziwej.

si~.

a zobowiqzania Subfunduszu ustala
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1. Wartost godziwq sk!adnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczeg6lnosci: akcji. warrant6w subskrypcyjnych.
praw do akcji. praw poboru. kwit6w depozytowych. Iist6w zastawnych. dluznych papier6w wartosciowych. w tym
obligacji zamiennych bez uwzgl~dnienia prawa do zamiany. chyba ze jest dost~pna wartost godziwa tego prawa,
certyfikat6w inwestycyjnych. tytu!6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce
siedzib~ za granicq) wyznacza si~ - ze wzgl~du na godziny zamkni~cia aktywnych rynk6w zagranicznych. na kt6rych
moze lokowat Subfundusz - wedlug kurs6w dost~pnych 0 godzinie 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu
polskiego w nast~pujqcy spos6b:
a)

jezeli Dzien Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug
ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu Wyceny.
z zastrzezeniem. ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu
zamkni~cia. a w przypadku braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego
odpowiednik, za ostatni dost~pny kurs przyjmuje si~ ten kurs albo wartost z Dnia Wyceny.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan ciqglych. w kt6rym wyznaczany i oglaszany jest kurs
zamkni~cia. przyjmuje si~ ostatni kurs zamkni~cia w systemie notowan ciqglych dost~pny 0 godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan ciqglych bez
przyjmuje si~ ostatniq cen~ transakcyjnq dost~pnq 0 godzinie 23:00.

odr~bnego

wyznaczania kursu

W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan jednolitych przyjmuje
systemie kursu jednolitego.

2.

3.

si~

zamkni~cia

ostatni kurs ustalony w

b)

jezeli Dzien Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku. przy czym
wolumen obrot6w na danym skladniku aktyw6w jest znaczqco niski albo na danym skladniku aktyw6w nie zawarto
zadnej transakcji - wedlug ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na
aktywnym rynku. skorygowanego w spos6b umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej,
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8. z zastrzezeniem. ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana
jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamkni~cia. a w przypadku braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej
przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik, za ostatni dost~pny kurs przyjmuje si~ ten kurs albo wartost
z uwzgl~dnieniem istotnych zdarzen majqcych wplyw na ten kurs albo wartost;

c)

jezeli Dzien Wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego
dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni~cia ustalonego na aktywnym rynku. a w przypadku
braku kursu zamkni~cia - innej. ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik. skorygowanej w
spos6b umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej. Za wiarygodnie oszacowanq
wartost godziwq danego skladnika aktyw6w notowanego na aktywnym rynku uznaje si~ wartost wyznaczonq
poprzez zastosowanie przyj~tego w uzgodnieniu z Depozytariuszem modelu wyceny najbardziej odpowiedniego
dla danego skladnika lokat. zgodnie z najlepszq wiedzq Subfunduszu i praktykq rynku finansowego.

W przypadku gdy skladnik lokat jest przedmiotem obrotu na wi~cej niz jednym aktywnym rynku. wartosciq godziwq jest
kurs ustalony na rynku gl6wnym. Wyboru rynku gl6wnego dokonuje si~ na koniec kazdego kolejnego miesiqca
kalendarzowego na podstawie wolumenu obrotu na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku. pod warunkiem
ze Subfundusz moze dokonywat transakcji na tym rynku. W przypadku gdy brak jest mozliwosci obiektywnego lub
wiarygodnego ustalenia wielkosci wolumenu obrotu lub w przypadku identycznego wolumenu na kilku aktywnych
rynkach. Subfundusz stosuje kolejne. mozliwe do zastosowania kryterium:
a)

liczba zawartych transakcji na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku;

b)

ilost danego skladnika lokat wprowadzona do obrotu na danym aktywnym rynku;

c)

kolejnost wprowadzania do obrotu - jako rynek g!6wny wybiera
notowany najwczesniej.

Wartost skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza

si~

si~

w

rynek. na kt6rym dany skladnik lokat byl
nast~pujqcy

spos6b:

a) list6w zastawnych. obligacji. bon6w skarbowych oraz pozostalych dluznych papier6w wartosciowych - w
skorygowanej cenie nabycia. oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek
wyceny tych skladnik6w lokat zalicza si~ odpowiednio do przychod6w odsetkowych albo koszt6w odsetkowych
Subfunduszu;
b) jednostek uczestnictwa. certyflkat6w inwestycyjnych oraz ty1ul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicq - wedlug wartosci godziwej ustalonej jako wartost aktyw6w
netto na jednostk~ uczestnictwa. certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa. ogloszonych przez - odpowiednio Subfundusz lub instytucj~ wsp61nego inwestowania do godziny 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu
polskiego w Dniu Wyceny. z uwzgl~dnieniem zdarzen majqcych istotny wplyw na wartost godziwq powstalych
mi~dzy datq ogloszenia a Dniem Wyceny (do wyceny jednostek uczestnictwa korzysta si~ z informacji otrzymanych
od Agent6w Transferowych dostarczonych do godz. 23:00. jak i ze stron internetowych pobieranych 0 godz. 23:00;
w przypadku braku informacji do godz. 23:00 0 wartosci jednostek uczestnictwa wyceny dokonuje si~ po ostatnim
dost~pnym kursie z uwzgl~dnieniem zdarzen majqcych istotny wplyw na wartost godziwq); w przypadku
zawieszenia wyceny jednostek uczestnictwa. certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa emitowanych
przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicq wyceny dokonuje si~ po ostatnim dost~pnym
kursie z wyceny sprzed zawieszenia skorygowanym 0 zmian~ benchmarku lub innego indeksu uzgodnionego z
Depozytariuszem;
c)

depozyt6w bankowych - wedlug wartosci nominalnej. z
stopy procentowej;

uwzgl~dnieniem

odsetek. przy zastosowaniu efektywnej

d) praw poboru - wedlug wartosci godziwej. 0 kt6rej mowa w pkt 8, w szczeg61nosci w przypadku podania do
publicznej wiadomosci ceny akcji nowej emisji prawo poboru wyceniane jest wedlug wartosci teoretycznej;
e) praw do akcji i praw do nowej emisji - wedlug wartosci godziwej. 0 kt6rej mowa w pkt 8. w szczeg61nosci na
podstawie ostatniej z cen. po jakiej nabywano papiery wartosciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie
publicznej, powi~kszonej 0 wartost rynkowq prawa poboru niezb~dnego do ich obj~cia w dniu wygasni~cia tego
prawa). a w przypadku gdy zostaly okreslone r6zne ceny dla nabywc6w - na podstawie sredniej ceny nabycia.
wazonej liczbq nabytych papier6w wartosciowych. 0 ile cena ta zostala podana do publicznej wiadomosci. z
uwzgl~dnieniem zmian wartosci tych papier6w wartosciowych. spowodowanych zdarzeniami majqcymi wplyw na ich
wartost rynkowq;
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opcji - wycenia si~ wedlug wartosci godziwej. 0 kt6rej mowa w pkt 8, przy zachowaniu zasady ostroznej wyceny,
biorqc pod uwag~ konkretny typ instrumentu i kursy instrument6w bazowych oraz czas pozostaly do wykonania
opcji, w szczeg61nosci na podstawie zweryfikowanej wyceny dostarczonej przez wystawc~ opcji obliczanej mi~dzy
innymi na podstawie metody Monte Carlo lub zmodyfikowanego modelu Blacka-Scholesa lub przy zastosowaniu
modelu dostosowanego do typu opcji; w przypadku gdy ze wzgl~du na charakter instrumentu pochodnego nie jest
moziiwe zastosowanie modeiu wyceny, opcja moze byt wyceniana na podstawie oszacowania wartosci przez
serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters;

g) kontrakt6w terminowych - wedlug wartosci godziwej metodq okreslajqcq stan rozliczen Subfunduszu i jego
kontrahenta wynikajqcych z warunk6w umownych z uwzgl~dnieniem zasad wyceny dla instrumentu bazowego i
terminu wykonania kontraktu terminowego;
h) dluznych papier6w wartosciowych zawierajqcych wbudowane instrumenty pochodne - w przypadku gdy
wbudowane instrumenty pochodne Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, wartost jest wyznaczana
przy zastosowaniu modelu odpowiedniego dla danego papieru dluznego; jezeli wbudowane instrumenty pochodne
nie Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, to wartost wycenianego papieru stanowi sum~ wyceny
dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanego instrumentu pochodnego) wyznaczonej przy uwzgl~dnieniu
efektywnej stopy procentowej oraz wyceny wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczone na podstawie
modeli odpowiednich dla poszczeg61nych instrument6w pochodnych; w przypadku gdy ze wzgl~du na charakter
instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu wyceny, wbudowany instrument pochodny lub caly
instrument (w zaleznosci od dost~pnosci danych) mogq byt wyceniane na podstawie oszacowania wartosci przez
serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters;
i)

skladnik6w lokat innych niz w podpunktach a)-h) - wedlug wartosci godziwej spelniajqcej warunki wiarygodnosci
okreslone w pkt 8.

4.

W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej. do wysokosci
skorygowanej ceny nabycia - wartost godziwa wynikajqca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania,
nowo ustalonq skorygowanq cen~ nabycia.

5.

Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu wycenia si~, POCZqwszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej przy
czym do dnia rozliczenia umowy kupna transakcje przy zObowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu wykazuje si~ w cenie
nabycia, kt6ra stanowi skorygowanq cen~ nabycia. Na dzien rozliczenia cena nabycia sluzy do wyliczenia skorygowanej
ceny nabycia.

6.

Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu si~ Subfunduszu do odkupu, wycenia si~,
POCZqwszy od dnia zawarcia umowy sprzedazy, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedazy zobowiqzania z tytulu transakcji przy
zobowiqzaniu si~ Subfunduszu do odkupu wykazuje si~ w cenie sprzedazy, kt6ra stanowi cen~ skorygowanq.

7.

Aktywa oraz zobowiqzania denominowane w walutach obcych wycenia si~ lub ustala w walucie, w kt6rej Sq notowane
na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie Sq notowane na aktywnym rynku - w walucie, w kt6rej Sq denominowane, i
wykazuje si~ w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug sredniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski na Dzien Wyceny.

8.

Za wiarygodnie oszacowanq wartost godziwq uznaje

si~

wartost wyznaczonq poprzez:

a) oszacowanie wartosci skladnika lokat przez wyspecjalizowanq, niezaleznq jednostk~ swiadczqcq tego rodzaju
uslugi, 0 ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t~ jednostk~ przepiyw6w pieni~znych zwiqzanych z tym
skladnikiem;
b) zastosowanie wlasciwego modelu wyceny skladnika lokat, 0 ile wprowadzone do tego modelu dane wejsciowe
pochodzq z aktywnego rynku;
c) oszacowanie wartosci skladnika lokat za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji;
d) oszacowanie wartosci skladnika lokat, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogloszonej na
aktywnym rynku ceny nier6zniqcego si~ istotnie skladnika, w szczeg61nosci 0 podobnej konstrukcji prawnej i celu
ekonomicznym.
9.

e)

Wartost aktyw6w netto dla poszczeg61nych typ6w jednostek obliczana jest w nast~pujqcy spos6b: WAN A (wartost
aktyw6w netto dla jednostek typu A) jest to WAN A z poprzedniego dnia wyceny powi~kszona 0 obroty na kapitalach
dotyczqcych typu jednostki A oraz 0 udzial jednostek typu A we wzroscie lub spadku wartosci aktyw6w (bez
uwzgl~dniania biezqcych koszt6w limitowanych) pomniejszona 0 koszty wedlug odpowiedniej stawki oplaty za
zarzqdzanie dla danego typu jednostki za dzien od ostatniego Dnia Wyceny do dnia biezqcego. Analogicznie obliczana
jest WAN dla pozostalych typ6w jednostek.

Wartosci szacunkowe
Sporzqdzanie sprawozdania finansowego wymaga od Towarzystwa dokonania ocen, estymacji i przyj~cia zalozen
wplywajqcych na stosowane zasady rachunkowosci oraz na prezentowane wartosci aktyw6w i pasyw6w oraz kwoty
przychod6w i koszt6w. Szacunki dokonywane Sq na podstawie dost~pnych danych historycznych, danych mozliwych do
zaobserwowania na rynku oraz szeregu innych czynnik6w uwazanych za wlasciwe w danych okolicznosciach. Stanowiq
one podstaw~ do oszacowania wartosci bilansowych aktyw6w i zobowiqzan, kt6rych nie mozna okreslit w jednoznaczny
spos6b na podstawie ceny pochodzqcej z aktywnego rynku.
Szacunki i zalozenia stanowiqce ich podstaw~ podlegajq okresowym przeglqdom. Aktualizacje szacunk6w Sq
rozpoznawane w okresie, w kt6rym dokonano zmiany szacunku, jezeli aktualizacja dotyczy tylko tego okresu, lub w okresie,
w kt6rym dokonano zmiany, i w okresach przyszlych, jesli aktualizacja wplywa zar6wno na biezqcy, jak ina przyszle okresy.
Ponizej zaprezentowano najistotniejsze z szacunk6w zastosowane przy sporzqdzeniu sprawozdania finansowego
Subfunduszu.
Skladniki lokat wyceniane w wartosci godziwej

Wartost godziwa skladnik6w lokat, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek, ustalana jest na podstawie ceny rynkowej

13

Roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Energii Subfundusz w Arka BZ WBK FlO

podobnego instrumentu bqdz przy zastosowaniu innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny Sq
okresowo oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny Sq testowane i zatwierdzane przed uzyciem. W modelach
wyceny wykorzystywane Sq dane mozliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach Towarzystwo musi
korzystac z oszacowan. Zmiany przyj~tych zalozen i szacunk6w mogq miec wpryw na wykazywane wartosci godziwe
skladnik6w lokat.
Skladniki lokat wyceniane metodq zamortyzowanego kosztu

Na kazdy Dzien Wyceny dokonywana jest ocena, czy zaistniary przeslanki swiadczqce 0 utracie wartosci skladnik6w loka!.
Jezeli przeslanki takie istniejq, dokonuje si~ odpisu aktualizujqcego w wysokosci r6znicy pomi~dzy wartosciq bilansowq a
oszacowanq wartosciq biezqcq oczekiwanych przyszrych przepryw6w pieni~znych wynikajqcych z danego skladnika loka!.
Wyznaczenie przeslanek utraty wartosci oraz wyliczenie biezqcej wartosci oczekiwanych przyszrych przepryw6w
pieni~znych wymaga dokonania przez Towarzystwo szacunk6w. Metodologia i zalozenia wykorzystywane przy ustalaniu
poziomu utraty wartosci podlegajq regularnemu przeglqdowi.
Szacunki dokonane na dzien bilansowy uwzgl~dniajq parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzien. Biorqc pod
zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.

uwag~

Na dzien 31 grudnia 2012 roku w portfelu Subfunduszu nie bylo aktyw6w wycenianych w spos6b inny niz na podstawie
kursu ustalonego na aktywnym rynku, tj. metodq zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny.

f)

Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowosci
W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowosci, w tym metod ujmowania operacji,
metod wyceny oraz sposobu sporzqdzania sprawozdania finansowego, poza wskazanymi w punkcie C Infonmacji
dodatkowej.

Nota 2. Naleinosci Subfunduszu
Wartolic na dzien
31.12.2012 r. (w tys. zt)

Nale:t:nolici Subfunduszu

Wartolic na dzien
31.12.2011 r. (w tys. zt)

Z tytulu zbytych lokat

150

-

Z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa

877

1264

Z tytulu dywidendy

126

70

-

0

1153

1334

Z tytulu odsetek

Suma

Nota 3. Zobowi_zania Subfunduszu
Wartolic na dzien
31.12.2012 r. (w tys. zt)

Zobowictzan1a Subfunduszu

Wartolic na dzlen
31.12.2011 r. (w tys. zt)

Z tytulu nabytych aktyw6w

-

316

Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa

4

1

Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa

1101

383

105

220

93

129

1210

920

Pozostaie zobowiqzania, w tym:
- zobowiqzania wobec TFI z tytulu oplaty za zarzqdzanie

Suma

Nota 4. Srodki pieni,ine i ich ekwiwalenty
31122012r
Struktura Iirodk6w

pieni~:I':nych

na rachunkach bankowych

Waluta

Wartolic na dzien
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

Wartolic na dzien
bilansowy (w tys. zt)

Banki

410

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

192

Bank Handlowy w Warszawie SA

CAD

10

32

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

11

46

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

17

86

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

17

54

14

192
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31.12.2011 r.
Struktura srodk6w

pieni~znych

na rachunkach bankowych

Waluta

Wartosc na dzie"
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

Wartosc na dzie"
bilansowy (w tys. zt)
~,~,~

707

Bankl

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

315

Bank Handlowy w Warszawie SA

CAD

2

7

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

25

112

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

80

273

315

1012012 r -31122012 r
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~znych
utrzymywanych w celu zaspokojenia biezll.cych zobowill.za"
Subfunduszu

Waluta

Wartosc na 31.12.2012 r.
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

Wartosc na 31.12.2012 r.
w danej walucie (w tys.)

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~znych

4101

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

446

446

Bank Handlowy w Warszawie SA

CAD

9

28

Bank Handlowy w Warszawie SA

CHF

1

3

Bank Handlowy w Warszawie SA

ClK

3

0

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

320

1308

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

11

55

Bank Handlowy w Warszawie SA

HUF

3328

47

Bank Handlowy w Warszawie SA

NOK

1

1

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

714

2213

1 01 2011 r.-3112.2011 r
Sredni w okresie sprawozdawczym pozlom srodk6w pleni~znych
utrzymywanych w celu zaspokojenia bleZl\cych zobowill.za"
Subfunduszu

Waluta

Wartosc na 31.12.2011 r.
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

Wartosc na 31.12.2011 r.
w danej walucie (w tys.)

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~znych

3092

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

715

715

Bank Handlowy w Warszawie SA

CAD

5

17

Bank Handlowy w Warszawie SA

CHF

3

11

Bank Handlowy w Warszawie SA

ClK

13

2

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

97

428

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

21

111

Bank Handlowy w Warszawie SA

NOK

34

19

Bank HandlOl.'1Y w Warszawie SA

TRY

5

9

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

521

1780

Nota 5. Ryzyka
(1)

Ryzyko stopy procentowej

(1.1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej.
w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zObowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej
zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluznym 0 statym oprocentowaniu
podzielonych wedlug okresu pozostajqcego na dzien 31 grudnia 2012 roku do zapadalnosci tych instrument6w
'
finansowych.

31.12.2012 r.
Nie dotyczy.
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31.12.2011 r.
(wtys. zt)

Do 1
miesill.ca

Od 1
miesill.ca
d03
miesillCY

2479

-

-

-

2479
3,25%

Transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do
odkupu, z tego 0 okresie do wykupu
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Pozostale aktywa
Razem aktywa obcill.zone ryzykiem wartol\ci godziwej
wynikaJlI.cym ze stopy procentowej
Procentowy udziat w aktywach og6tem

(1.2)

Od3
miesi'lcy
d06
miesi'lcy

Od 6
miesi'lcy
do 1 roku

Od 1
roku do 3
lat

-

-

-

-

2479

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2479

-

-

-

-

-

3,25%

Powytej
31at

Razem

Poziom obciqienia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~inych wynikajqcym ze stopy
procentowej. w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqienia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~inych wynikajqcym ze stopy
procentowej zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluinym 0 zmiennym
oprocentowaniu, wedlug podzialu na okresy pozostajqce w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany
oprocentowania).
Nie dotyczy.

(2)

Ryzyko kredytowe

(2.1)

Kwoty odzwierciedlajqGe maksymalne obciqienie ryzykiem kredytowym na dzien bilansowy w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypelnialy swoich obowiqzk6w (bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen),
w podziale na kategorie bilansowe
Kwoty odzwierciedlajqGe maksymalne obciqienie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w, bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen. W przypadku
skladnik6w lokat zostala zaprezentowana wartost bilansowa skladnik6w lokat 0 charakterze dluinym.
31.12.2012 r.
Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(wtys. zt)
Srodki pieni~tne i ich ekwiwalenty

31.12.2011 r.
Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

410

0,83%

707

0,93%

1 153

2,35%

1334

1,75%

150

0,31%

-

-

-

2479

3,25%

Skladniki lokat 0 charakterze dlutnym notowane na aktywnym rynku, w tym:

-

-

-

dlutne instrumenty finansowe emitowane bqdi gwarantowane przez Skarb
Panstwa lub NBP

-

-

-

-

listy zastawne

-

-

-

-

inne nit listy zastawne oraz nit emitowane lub gwarantowane przez Skarb
Panstwa bqdi NBP instrumenty 0 charakterze dlutnym

-

-

-

-

Naletnosci, w tym:
naletnosci z tytulu zawartych transakcji sprzedaty skladnik6w lokat
Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

drugiej strony do odkupu

Skladniki lokat 0 charakterze dluinym nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:

-

-

-

-

dlutne instrumenty finansowe emitowane bqdi gwarantowane przez Skarb
Panstwa lub NBP

-

-

-

-

Ii sty zastawne

-

-

-

-

inne nit listy zastawne oraz nit emitowane lub gwarantowane przez Skarb
Panstwa bqdi NBP instrumenty 0 charakterze dlutnym

-

-

-

-

1563

3,18%

4520

5,93%

Razem aktywa Subfunduszu

(2.2)

obci~one

ryzykiem kredytowym

Przypadki znaczqcej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala
zaprezentowana jako wartost bilansowa lokat w instrumenty dluine emitowane lub por~czane przez podmiot, kt6rego
papiery stanowiq powyiej 5% wartosci aktyw6w Subfunduszu.
Nie dotyczy.

(3)

Ryzyko walutowe

(3.1)

Poziom obciqienia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem walutowym
Poziom obciqienia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jako wartost bilansowa (w tys. zl) aktyw6w i zObowiqzan
wyrazonych w walutach obcych.
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31.12.2012 r.
(wtys. zt)

I

-

31.12.2012 r.
Procentowy
udziatw
aktywach
og6/em

31.12.2011 r.
Procentowy
udzial w
aktywach
og6/em

31.12.2011 r.
(wtys.zl)

Srodki pieni~tne i ich ekwiwalenty

218

0,45%

392

0,52%

Naletnosci

276

0,56%

70

0,09%

-

-

-

-

Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

drugiej strony do odkupu

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

47331

96,39%

71358

93,48%

-

-

-

-

47825

97,40%

71820

94,09%

-

-

316

0,41%

dlutne papiery wartosciowe
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dlutne papiery wartosciowe
Razem aktywa Subfunduszu obci~one ryzykiem walutowym

-

ZobowiClZania obciClzone ryzykiem walutowym

(3.2)

Wskazanie przypadk6w znaCZqcej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala
zaprezentowana jako wartose bilansowa poszczeg61nych kategorii lokat wyrazonych w walutach obcych, w rozbiciu na
poszczeg61ne waluty.
31.12.2012 r.
Procentowy
udzialw
aktywach
og6/em

31.12.2012 r.
(wtys. zl)

31.12.2011 r.
Procentowy
udzialw
aktywach
og6/em

31.12.2011 r.
(wtys. zl)

Akcje

CAD
CHF

733

1,49%

2398

3,14%

731

1,49%

717

0,94%

ClK

-

-

99

0,13%

EUR

12253

24,95%

19398

25,42%

GBP

2495

5,08%

2332

3,05%

HUF

942

1,92%

-

-

NOK

3109

6,33%

3510

4,60%

TRY

0

0,00%

0

0,00%

USD

10755

21,91%

20380

26,70%

10586

21,56%

12756

16,71%

9768

12,80%

Kwity depozytowe

USD

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego Inwestowania majClce siedzlbQ za granicCl

USD

(4)

5727

11,66%

Poziom obcicttenia aktyw6w i zobowiClZan Subfunduszu ryzykiem plynnosci
Ryzyko piynnosci jest definiowane jako ryzyko, iz Subfundusz nie b~dzie w stanie wygenerowae dostatecznych srodk6w
pieni~znych niezb~dnych do wykonania swoich zobowiqzan w terminach ich wymagalnosci lub tez zbycie aktyw6w nastqpi
na warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, iz jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogq bye odkupywane codziennie, jednym z zadan realizowanych
w ramach zarzqdzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pieni~znych oraz
codzienne monitorowanie plynnosci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki lokat 0 duzej piynnosci. W obecnej sytuacji rynkowej niekt6re lokaty
Subfunduszu charakteryzujq si~ przejsciowo obnizonym poziomem plynnoscL Istnieje ryzyko, iz Subfundusz moze nie bye
w stanie zbyt w kr6tkim terminie tych skladnik6w lokat w wartosci odpowiadajqcej ich oszacowanej wartosci godziwej.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz w roku obrotowym konczqcym
nie zawieszal zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Nota 6. Instrumenty pochodne
Nie dotyczy.
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Nota 7. Transakcjeprzy
odkupu

zobowi~zaniu

si, Subfunduszu lub drugiej strony do

Transakcje przy zobowillZaniu

si~

Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu

Transakcje przy zobowillZaniu

sl~

drugiej strony do odkupu, w tym:

Wartosc na
31.12.2011 r.
(wtys. zl)

Wartosc na
31.12.2012 r.
(wtys. zt)

Transakcje. w wyniku kt6rych nast~puje przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk
Transakcje, w wyniku kt6rych nie

nast~puje

przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk

Transakcje, w wyniku kt6rych nast~puje przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i nie
nast~puje przeniesienie na Subfundusz ryzyk

Transakcje przy zobowlllZaniu
Transakcje, w wyniku kt6rych

sl~

Subfunduszu do odkupu, w tym:

nast~puje

przeniesienie na drug<t stron~ praw wlasnosci i ryzyk

Transakcje, w wyniku kt6rych nie nast~puje przeniesienie na drug<t stron~ praw wlasnosci i ryzyk
Transakcje, w wyniku kt6rych nast~puje przeniesienie na drug<t stron~ praw wlasnosci i nie
nast~puje przeniesienie na drug<t stron~ ryzyk

-

2479

-

2479

-

-

-

-

-

Nota 8. Kredyty i poiyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i r6inice kursowe
31.12.2012 r.
Walutowa struktura pozycjl bllansu

Waluta

Aktywa

PLN

Srodkl pienl~:tne I ich ekwlwalenty

PLN

PLN
CAD
EUR
GBP
USD
Nale:tnoScl

Transakcje przy zobowillZ8niu

Wartosc na dzien
bilansowy w danej
walucle (w tys.)

Wartosc na dzlen
bllansowy (w tys. zl)

49104
410
192

32

11

46

17

86

17

PLN

si~

drugiej strony do odkupu

Sktadnlki lokat notowane na aktywnym rynku

PLN
EUR
GBP
HUF
TRY
USD
RUB

6

28

4150

58

PLN

-

PLN
CAD
CHF
EUR
GBP
HUF
NOK
TRY
USD

877

877

22

91

0

0

20

61

374

38

PLN

47541

210

210

235

733

216

731

2997

12253

498

2495

67396

942

5600

3109

0

0

8733

27068

PLN

18

54

1153

PLN

ZobowlllZ8n1a

192

10

1210
1210

1210
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31122011 r
Walutowa struktura pozycji bilansu

Wartosc na dzien
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

Waluta

Aktywa

PLN

Srodki pieniQtne I ich ekwiwalenty

PLN

Naletnosci

Wartosc na dzien
bllansowy (w tys. zt)

76329

··707

PLN

315

CAD

2

7

EUR

25

112

USD

80

315

273

PLN

PLN

1264

CAD

0

0

EUR

16

70

TRY

0

0

USD

0

Transakcje przy zobowictZaniu siQ drugiej strony do odkupu

PLN

Sktadniki lokat notowane na aktywnym rynku

PLN

Zobowll\zania

1334
1264

0

2479
71809

PLN

451

451

CAD

717

2398

CHF

197

717

eZK

579

99

EUR

4392

19398

GBP

443

2332

NOK

6184

3510

TRY

0

0

USD

12555

42904

604

604

PLN

920

PLN
EUR

26

114

USD

59

202

1 01 2012 r -31122012 r
Dodatnie i uJemne r6tnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zt)
Dodatnie r6tnlce kursowe

Sktadniki lokat

Zrealizowane

Ujemne r6tnice kursowe

Niezrealizowane

Zrealizowane

Niezrealizowane

Kwity depozytowe

898

-

-

Ty1uly uczestnictwa emitowane przez insty1ucje
wspolnego inwestowania majqce siedzib~ za granicq

375

-

-

-

-

1741

Akcje

Sum a

3014

4436

872

1787

7095

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Dodatnle I ujemne r6tnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zt)
Sktadniki lokat

Dodatnie r6tnice kursowe
Zrealizowane

UJemne r6tnice kursowe

Niezrealizowane

1885

-

269

1208

-

-

1308

9064

-

-

878

5971

Kwity depozy1owe

161

Ty1uly uczestnictwa emitowane przez insty1ucje
wspolnego inwestowania majqce siedzib~ za granicq

Sredni kurs walut obcych wyliczany przez NBP na dzien bllansowy

Niezrealizowane

-

Akcje

Suma

Zrealizowane

Kurs w stosunku do zt

Waluta

Dolar ameryka riski

3,0996

USD

Dolar kanadyjski

3,1172

CAD

Euro

4,0882

EUR

Frank szwajcarski

3,3868

CHF

Funt szterling

5,0119

GBP

Forint w~gierski

1,3977

100 HUF

Korona norweska

0,5552

NOK

Lira turecka

1,7357

TRY
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Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny
aktyw6w (w tys. zt)

Wartosc zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat (w tys. zt)

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

661

(3167)

-

-

661

(3167)

Wartosc zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat (w tys. 21)

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny
aktyw6w (w tys. zt)

(5012)

4139

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Suma

1 01 2011 r.-31.12.2011 r
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

-

-

(5012)

4139

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Suma

Nota 11. Koszty Subfunduszu
Towarzystwo nie pokrywa koszt6w Subfunduszu. Calosc wynagrodzenia Towarzystwa sklada siEil tylko z cZEilsci stalej.
1.01.2012 r.31.12.2012 r.

Wynagrodzenie dla Towarzystwa (w tys. zt)
Cz~s6

stala wynagrodzenia

1.01.2011 r.31.12.2011 r.
1490

1589

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Z dniem 25 maja 2012 r. weszla w Zycie zmiana statutu Funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty w zakresie zasad
naliczania i tworzenia rezerwy na oplat~ za zarzqdzanie Subfunduszem Arka BZ WBK Energii.
Do dnia 24 maja 2012 r. obowiqzywaly nast~pujqce zasady:
a) Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymywalo wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie
jednak niz:

wi~kszej

(1) 4,0% (cztery procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 3,5% (trzy i piEilc dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,
(3) 3,0% (trzy procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt piEilc) dni sredniej rocznej wartosci Aktyw6w Subfunduszu reprezentujqcej
poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa.
b) Wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w us!. a), naliczane bylo przez Towarzystwo w kazdym Dniu Wyceny za kazdy dzien roku od
Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu reprezentujqcej poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia
Wyceny i bylo wyplacane Towarzystwu do piEiltnastego dnia miesiqca nastEilPujqcego po miesiqcu, za kt6ry zostalo naliczone.
Od dnia 25 maja 2012 r. obowiqzujq nastEilPujqce zasady:
a) Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wiEilkszej
jednak niz:
(1) 4,0% (cztery procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 3,5% (trzy i piEilc dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,
(3) 3,0% (trzy procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt piEilc) dni, sredniej rocznej Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu
reprezentujqcej poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa.
b) Rezerwa na wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w us!. a), jest naliczana od podstawy spelniajqcej wymogi § 22 us!. 2
Rozporzqdzenia, sluzqcej do okreslenia wartosci Jednostek Uczestnictwa poszczeg61nych kategorii w poprzednim Dniu Wyceny.
PodstawEil t~ stanowi r6:i:nica pomi~dzy wartosciqAktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, w podziale na
poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa, przy czym podstawa ta nie uwzglEildnia zmian w kapitale wplaconym oraz kapitale
wyplaconym na poprzedni Dzien Wyceny, zgodnie z § 22 us!. 2 Rozporzqdzenia.
Rezerwa, 0 kt6rej mowa powyzej jest naliczana w kazdym Dniu Wyceny za kazdy dzien roku, wedlug stawek okreslonych w us!.a)
i rozliczana jest do piEiltnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry zostala naliczona. Platnosci z tytulu koszt6w
limitowanych pomniejszajq utworzonq uprzednio rezerw~.
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Stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie Subfunduszem:
Kategoria jednostek Uczestnictwa Stawka statutowa

Stawka obowiqzujqca na dzien bilansowy

A

4,00%

2,50%

S

3,50%

2,00%

T

3,00%

1,50%

Kwoty wynagrodzenia za zarzqdzanie naliczane Sq w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kaidej kategorii odrEilbnie. Zgodnie z
uchwaiq Zarzqdu Towarzystwa od wyceny dokonanej na dzien 24 czerwca 2010 roku do odwoiania obowiqzuje decyzja
o obniieniu stawek za zarzqdzanie z wysokosci:
•

4,00% do 2,50% - dla jednostek uczestnictwa typu A

•

3,50% do 2,00% - dla jednostek uczestnictwa typu S

•

3,00% do 1,50% - dla jednostek uczestnictwa typu T.

Nota 12. Dane porownawcze

0

jednostkach uczestnictwa
31.12.2012 r.

Dane por6wnawcze 0 jednostkach uczestnictwa
Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego (w
tys. zl)

31.12.2011 r.

31.12.2010 r.

47894

75409

32182

A

36,30

37,51

34,45

S

37,21

38,26

34,96

T

38,14

39,01

35,48

Wartosc aktyw6w netto na poszczeg61ne kategorie jednostek
uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego (w zl)
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I nformacja dodatkowa
A.

Infonnacje 0 znaczctcych zdarzeniach, dotyczctcych lat ubiegtych, uJQtych w sprawozdaniu finansowym za biezctcy
okres sprawozdawczy
Nie wystctPily.

B.

Infonnacje 0 znaczctcych zdarzeniach, kt6re nastctPity po dniu bilansowym, a nieuwzgl~dnionych w sprawozdaniu
finansowym
Nie wystctPily.

C.

Zestawienie oraz objasnienie r6znic pomiQdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i
por6wnywalnych danych finansowych a uprzednio sporzctdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Od 1 stycznia 2012 roku ulegla zmianie prezentacja instrument6w emitowanych przez fundusze ETF (Exchange Traded
Fund) w czEi,lsci "Zestawienie lokat" oraz "Noty Subfunduszu". Wczesniej prezentowane one byly jako skladnik "Certyfikaty
Inwestycyjne". Obecnie takie instrumenty ujmowane Sq w ramach pozycji "Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzibEi,l za granicq".
Wprowadzone zmiany nie majq wplywu na wynik z operacji Subfunduszu Arka BZ WBK Energii.
Ponizej zaprezentowano wplyw tych zmian na dane prezentowane w okresie por6wnawczym
Zestawienie lokat - Tabela gl6wna pozycja
Skladniki lokat

Dane por6wnawcze przed
zmianq prezentacji
Wartosc wedlug wyceny na
dzieri bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

Korekta prezentacji danych

9768

(9768)

-

9768

Certyfikaty inwestycyjne

Ty1uly uczestnictwa emitowane
przez insty1ucje wsp61nego
inwestowania majqce siedzib~
za granicq

D.

Dane por6wnawcze po zmianie
prezentacji
Wartosc wedlug wyceny na
dzieri bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

9768

Dokonane korekty bI~d6w podstawowych, ich przyczyny, tytuty oraz wptyw wywolanych tym skutk6w finansowych
na sytuacj~ majcttko~ i finansowct, ptynnosc oraz wynik z operacji i rentownoSc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystctPily:
przypadki informowania uczestnik6w 0 korektach wyceny aktyw6w netto na jednostkEi,l uczestnictwa;
przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny
aktyw6w netto na jednostkEi,l uczestnictwa;
przypadki nierozliczenia

E.

si~

transakcji zawieranych przez Subfundusz.

W przypadku niepewnosci co do mozliwosci kontynuowania dziatalnosci opis tych niepewnosci oraz wskazanie,
czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwictZane
Nie dotyczy.

F.

Inne infonnacje niz wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re mogtyby w istotny spos6b wptynctc na ocen~
sytuacji majcttkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wystctPily.
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1.

CZ~SC

1.1.

Dane identyfikuj~ce Subfundusz

ogolna raportu

1.1.1. Nazwa Subfunduszu
Arka BZ WBK Energii

1.1.2. Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu
Arka BZ WBK Energii jest subfunduszem wydzielonym w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym.
Arka BZ WBK Energii (zwany dalej Subfunduszem) nie posiada osobowosci prawnej.
Subfundusz zostal utworzony na czas nieokreslony.

1.2.

Dane

identyfikuj~ce

Fundusz

1.2.1. Nazwa Funduszu
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem).
Fundusz moze uZywac nazwy skroconej Arka BZ WBK FlO.

1.2.2. Siedziba Funduszu
Plac Wolnosci 16
61-739 Poznan

1.2.3. Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
S<j.d rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:

1.3.

Dane

identyfikuj~ce

S<j.d Okrygowy w Warszawie,
VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
26 Iistopada 2010 r.
RFi589

Towarzystwo zarz~dzaj~ce Funduszem

1.3.1. Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa
Fundusz jest zarz<j.dzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane
dalej Towarzystwem), z siedzib<j. w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16.
Towarzystwo prowadzi dzialalnosc na podstawie decyzji Komisji Papierow Wartosciowych i
Gield KPWiG-4086-J8/98-1 071 wydanej dnia 30 stycznia 1998 r.
Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwajest nieograniczony.
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1.3.2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze

S~dowym

S<j.d rejestrowy:

S<j.d Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S<j.dowego

Data:
Numer rejestru:
Kapital zaktadowy na dzien
bilansowy:

26 lutego 2001 r.
KRSOOOOOO 1132
13.202.000 zl

1.3.3. Kierownik jednostki
Funkcje kierownikajednostki sprawuje Zarz<j.d Towarzystwa.
W sklad Zarz<j.du Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2012 r. wchodzili:
• Pan Jacek Marcinowski

- Prezes Zarz<j.du,

• Pani Marlena Janota

- Czlonek Zarz<j.du,

• Pan Michal Zimpel

- Czlonek Zarz<j.du.

Zgodnie z uchwal<j. nr 9 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 28 lutego 2012 r. Pan
KrzysztofCzlapowski zostal odwolany z funkcji Czlonka Zarz<j.du z dniem 31 marca 2012 r.
Zgodnie z uchwal<j. nr 2 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 3 kwietnia 2012 r. Pan Michal
Zimpel zostal powolany do pelnienia funkcji Czlonka Zarz<j.du z dniem podjycia uchwaly.

1.4.

Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony
do badania sprawozdaii finansowych

1.4.1. Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta:
Imiy i nazwisko:
Numer w rejestrze:

Bozena Graczyk
9941

1.4.2. Dane identyfikuj~ce podmiot uprawniony
Firma:
Adres siedziby:
Numer rejestru:
S<j.d rejestrowy:
Numer NIP:

KPMG Audyt Spolka z ograniczon<j. odpowiedzialnosci<j.
sp.k.
ul. Chlodna 51, 00-867 Warszawa
KRS 0000339379
S<j.d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S<j.dowego
527-26-15-362

KPMG Audyt Spolka z ograniczon<j. odpowiedzialnosci<j. sp.k. jest wpisana na listy podmiotow
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzon<j. przez Krajow<j. Rady
Bieglych Rewidentow, pod numerem 3546.
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1.5.

Informacje

0

sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporz<j.dzone na dzien 31 grudnia 2011 r. i za rok
obrotowy koncz<j.cy siy tego dnia zostalo zbadane przez KPMG Audyt sp6lka z ograniczon<j.
odpowiedzialnosci<j. sp.k i uzyskalo opiniy bieglego rewidenta bez zastrzezen.
Pol<j.czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz
ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym zostalo zatwierdzone w dniu 26 kwietnia 2012 r. przez Walne
Zgromadzenie Towarzystwa.
Pol<j.czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz
ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w S<j.dzie Rejestrowym w dniu 2 maja 2012 r.
Pol<j.czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
ogloszone zostalo w Monitorze Polskim B nr 2011 z dnia 11 wrzesnia 2012 r., a sprawozdanie
jednostkowe Arka BZ WBK Energii w Monitorze Polskim B nr 2013 z dnia
11 wrzeSnia 2012 r.

1.6. Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib<j. w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 i dotyczy
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada siy zestawienie lokat oraz bilans
sporz<j.dzony na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian
w aktywach netto za rok obrotowy koncz<j.cy siy tego dnia oraz noty objasniaj<j.ce i informacja
dodatkowa.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umow<j. z dnia
12 lipca 2012 r., zawart<j. na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 26 marca 2012 r. odnosnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdania jednostkowego.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r.
poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), krajowych standard6w rewizji finansowej wydanych
przez Krajow<j. Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w Rewizji
Finansowej.
Badanie sprawozdania finansowego zostalo przeprowadzone w siedzibie Funduszu w okresie
od 26 listopada 2012 r. do 30 Iistopada 2012 r. oraz od 26 lutego 2013 r. do 8 marca 2013 r.
Zarz<j.d Towarzystwa jest odpowiedzialny za prawidlowosc ksi<j.g rachunkowych, sporz<j.dzenie
i rzeteln<j. prezentacjy sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw<j. 0 rachunkowosci,
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowi<j.zuj<j.cymi przepisami
prawa.
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Naszym zadaniem bylo, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporz<j.dzenie
raportu uzupelniaj<j.cego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci
ksi<j.g rachunkowych stanowi<j.cych podstawy jego sporz<j.dzenia.
Zarz<j.d Towarzystwa zloZyl w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie 0 rzetelnosci i
jasnosci zal<j.czonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen wplywaj<j.cych
w spos6b znacz<j.cy na dane wykazane w sprawozdaniu jednostkowym za rok badany.
W trakcie badania sprawozdaniajednostkowego Zarz<j.d Towarzystwa zloZyl wszystkie z<j.dane
przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udostypnil nam wszelkie dokumenty
i informacje niezbydne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b
przeprowadzonego badania wynika ze sporz<j.dzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajduj<j.cej siy w siedzibie podmiotu uprawnionego.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spelniaj<j. wym6g niezaleznosci od
badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. 0 bieglych rewidentach i ich samorz<j.dzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz 0 nadzorze publicznym (Oz. U. z 2009 r. nr 77 poz.
649 z pOiniejszymi zmianami).
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2.

Analiza finansowa Subfunduszu

2.1.

Ogolna analiza sprawozdania jednostkowego

2.1.1. Bilans
31.12.2012
11 '000

31.12.2011
zl '000

6012
47894

76329
707
1334
2479
71809
920
75409
96 115
270456
(174341 )
(29885)
(114 )
(29771 )
9179
75409

Liczba
568 140,186
641 735,090
88883.373

Liczba
765623,156
985844.775
230 119,407

Wartosc
aktywow netto
na jednostky
uczestnictwa
(zl)

Wartosc
aktywow netto
najednostky
uczestnictwa
(zl)

A

36,30

37.51

S
T

37.21
38.14

38.26
39.01

49104

Aktywa
Srodki pieniyzne i ich ekwiwalenty
NaleznoSci
Transakcje przy zobowi<lzaniu siy drugiej strony do odkupu
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

410
1 153

Zobowillzania
Aktywa netto
Kapital subfunduszu
Kapital wplacony
Kapital wyplacony
Dochody zatrzymane
Zakumulowane. nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdY~'P0nowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartoSci 10 kat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapital subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa
A
S

T

Kategorie jednostek uczestnictwa
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47541
1 210
47894
71484
303780
(232296)
(29602)
(492)
(29110)
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2.1.2. Rachunek wyniku Z operacji

Przychody z lokat
D)widendy i inne udzialy w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo r6Znic kursowych

Koszty subfunduszu
Wynagrodzenic dla towarzystwa
Oplaty dla depozytariusza
Ujemne saldo r6Znic kursowych
Pozosta!e

Koszty subfunduszu netto
Przychody z lokat netto
Zrealizowany i niezrealizowany zyskl(strata)
Zrealizowany zysk(strata) ze zbycia lokat w tym:
- z tytulu rMnic kursowych
Wzrost/(spadek) niezreal izo wan ego zysku/(straty) z wyceny lokat w tjm:
-:: tytuhl r6::nic kursowych

Wynik z operacji

1.01.2012 31.12.2012
zl '000

1.01.20 II 31.12.20II
zl '000

2196
2 150
46

3155
2378
99
678

2574
1490
126
696
262

2053
1589
174

2574

2053

(378)

1102

(2506)
661
3014
(3 1(7)
(7095)

!873}
(5012)
l308
4139
9064

(2884)

229

Wynikz
operacji
przypadajacy
najednostky
uczestnictwa
(zl)
( 1.21)

Kategoriajednostek uczestnictwa

A
S
T

( 1.04)
(0.87)

8

290

Wynikz
operacji
przypadajacy
najednostky
u czes tn i ctwa
(z!)
3.06

3.29
3.54

Arka BZ WBK Energii subfundusz w Arka BZ WBK FundusZIi Inwestycyjnym Otwartym
Raport u:::upelniajqcy::: badania sprawo:::daniajednostkowego
::a rok obrotowy k0l1C::qCY si? 31 grudnia 2012 r.

2.2.

Wybrane wskainiki finansowe
31.12.2012

Lokaty (zl'OOO)
Wartosc aktywow netto Subfunduszu (zl '000)
Wartosc aktywow netto najedno~tky uczestnictwa A (zl)
Wartosc aktywow netto najedno~tky uczestnictwa S (zt)
Wartosc aktywow netto najednostky uczestnictwa T (zl)
Kapita! Subfunduszu (zl'OOO)
W)mk z operacji (z! '(00)
Procentowa zmiana wartoSci aktywow netto najednostky uczestnictwa A
Pro centow a zmiana wartoSci aktywow netto najednostky uczestnictwa S
Procentowa zmiana wartoSci aktywow netto najednostky uczestnictwa T

9

31.12.2011

47541
47894

71809
75409

36.30
37.21
38.14

37.51
38.26
39.01

71484
(2 884)
(3.23%)
(2,74%)
(2.23%)

96115
229
8.88%
9.44%
9.95%

31.12.2010
29934
32 182
34.45
34.96
35,48
53 117
3 176
IIA2%
11,98%
12.56%

Arka BZ WBK Energii suh/undusz w Arka BZ WBK FUflduszu Inwestycyjnym Otwartym
Raport ll:::llpelniajqcy::: badania sprawo:::daniajednostkowego
:::a rok obrotowy kOliczqcy si? 31 grlldnia 2() 12 r.

3.

Cz~sc

3.l.

System rachunkowosci

szczeg610wa raportu

Subfundusz posiada aktualn~ dokumentacjy opisuj~q zasady rachunkowosci, przyjyte przez
Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy 0 rachunkowosci
i rozporz~dzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczeg6lnych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r., nr 249, poz. 1859)
("Rozporz~dzen ie").

Zarz~d

W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego
wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dzialania systemu rachunkowosci.

dokonalismy

przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znacz~cych nieprawidlowosci
systemu rachunkowosci, kt6re nie zostalyby usuniyte, a mogly miec istotny
wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie by to wyrazenie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci.
W trakcie

dotycz~cych

Subfundusz przeprowadzil inwentaryzacjy skladnik6w maj~tkowych w terminach okreSlonych
wart. 26 ustawy 0 rachunkowosci oraz dokonala rozliczenia i ujycia w ksiygachjej wynik6w.

3.2.

Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z
uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktyw6w
W zakresie objytym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych
nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, termin6w i
procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosci wyceny aktyw6w
wed lug zasad okreslonych w przepisach prawa i statucie Funduszu. Przeprowadzone badanie
nie mialo na celu weryfikacji polityki inwestycyjnej Subfunduszu i dotrzymywania strategii
zarz~dzaniajego lokatami.

10
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3.3.

Noty objasniaj~ce
jednostkowego

informacja

dodatkowa

do

sprawozdania

Dane zawarte w notach objasniaj::tcych i informacji dodatkowej do sprawozdania
jednostkowego zosta-ly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i
prawidlowo. Noty objasniaj::tce
informacja dodatkowa stanowi::t integraln::t czysc
sprawozdania jednostkowego.

W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczon::t odpowiedzialnosci::t sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa

Bozena Graczyk
Kluczowy bieg-ly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

18 kwietnia 2013 r.
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SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Arka BZ WBK Akcji Srodkowej
i Wschodniej Europy
Subfundusz
w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest zalqcznikiem do sprawozdania po/qczonego funduszu
Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
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Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i
Wschodniej Europy
subfundusz w Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Opinia i Raport
Niezaleznego Bieglego Rewidenta
Rok obrotowy koncz'!cy si y
31 grudnia 2012 r.

Opinia zawiera 2 strony
Raport uzupemiajqcy zawiera II stron
Opinia niezaleznego bieglego rewidenta
oraz raport uzupelniajqcy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy konczqcy si y
31 grudnia 2012 r.

2013 KPMG Audyt spOlka Z ogran·rczon<j. odpow·red£ralnosci<j. sp.k jest polsk<j. spotk<j. komandytow<J. i czlonkiem sieci KPMG
skladaj<J.cej si~ z niezaleznych spotek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG Intemational Cooperative
("KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzezone

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

KPMGAudyt

Sp61ka z ograniczon'l
odpowiedzialnosci'l sp.k.
ul. Chtodna 51
00-867 Warszawa
Poland

Telefon
Fax
Ecmail
Internet

+48 22 528 11 00
+48 22 528 10 09
kpmg@kpmg.pl
www.kpmg.pl

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Opinia

0

sprawozdaniu jednostkowym

Przeprowadzilismy badanie zal'!czonego sprawozdania jednostkowego Arka BZ WBK Akcji
Srodkowej i Wschodniej Europy subfunduszu w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym
Otwartym z siedzib,! w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 ("Subfundusz"), na kt6re sklada siy
zestawienie lokat oraz bilans sporZ'ldzone na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z
operacji oraz zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy koncZ'lcy siy tego dnia oraz
noty objaSniaj,!ce i inforrnacja dodatkowa.
Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
ZafZ'ld BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksi,!g rachunkowych, sporZ'ldzenie i rzeteln'! prezentacjy tego
sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw'! z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci
(Dz. U. z 2013 r. poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), wydanymi najej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz innymi obowi'lZuj,!cymi przepisami prawa. ZarZ'ld Towarzystwa jest
odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrzn,!, kt6r,! uznaje za niezbydn,!, aby sporZ'ldzane
sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych
dzialan lub blyd6w.
Zgodnie z ustaw'! 0 rachunkowosci, ZarZ'ld Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej S,!
zobowi,!zani do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagania
przewidziane w tej ustawie.
Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opmll 0 tym
sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksi,!g rachunkowych stanowi,!cych podstawy
jego sporZ'ldzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy 0 rachunkowosci, krajowych standard6w rewizji finansowej
wydanych przez Krajow,! Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w
Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladaj,! na nas obowi,!zek postypowania zgodnego z
zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac
racjonaln,! pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowi,!ce podstawy
jego sporz,!dzenia S,! wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur maj,!cych na celu uzyskanie dowod6w badania
dotycz'!cych kwot i inforrnacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur
badania zalei:y od naszego os,!du, w tym oceny ryzyka wyst,!pienia istotnej nieprawidlowosci
sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub blyd6w. Przeprowadzaj'!c oceny
tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrzn,! zwi,!zan,! ze sporZ'ldzeniem oraz
rzeteln,! prezentacj,! sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do
okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyrazenia opinii na temat skutecznosci dzialania
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kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje r6wniez oceny odpowiedniosci stosowanej
polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w dokonanych przez Zarz'!d oraz oceny og61nej
prezentacj i sprawozdania jednostkowego.
Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowi,! wystarczaj,!c,!
odpowiedni,! podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania.

Opinia
Naszym zdaniem, zal'!czone sprawozdanie jednostkowe Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i
Wschodniej Europy subfunduszu w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
przedstawia rzetelnie i jasno sytuacjy maj,!tkow,! i finansow'! Subfunduszu na dzien
31 grudnia 2012 r., wynik z operacji za rok obrotowy koncz'!cy siy tego dnia, zostalo
sporz'!dzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci
obowi,!zuj,!cymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreslonymi w ustawie 0
rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne z
wplywaj,!cymi na tresc sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przepisami prawa i
postanowieniami statutu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz zostalo
sporz'!dzone na podstawie prawidlowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach,
ksi,!g rachunkowych.

W imieniu KPMG Audyt Sp61ka z ograniczon,! odpowiedzialnosci,! sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa
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Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

Maldalep\t Grzesik
Biegly r~ident
Nr ewidencyjny 12032

18 kwietnia 2013 r.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BZ WBK Towarzvstwo funduszv Inwestvcvinvch S.A.
pl. Wolnosci 16, 61-139 Poznan
telelon: (+481 61 85513 22
faks: [+48J 6185513 21

OSWIADCZENIE ZARZl\DU
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzdnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z
poiniejszymi zmianami) oraz rozporzqdzeniem Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczegolnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarzqd BZ
WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Akcji
Srodkowej i Wschodniej Europy subfundusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym za
okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ktore obejmuje:
1.

Zestawienie lokat wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazujqce skladniki lokat subfunduszu
w wysokosci 324 876 tys. zl.

2.

Bilans subfunduszu sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokosci
328491 tys. zl.

3.

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy dodatni
wynik z operacji w kwocie 79 051 tys. zl.

4.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqce
zwi«kszenie wartosci aktywow netto subfunduszu w wysokosci 25 533 tys. zl.

5.

Noty objasniajqce.

6.

Informacj« dodatkowq.

W imieniu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Jacek Marcinowski

Michal Zimpel

Marlena Janota

Aleksandra Juszczyk

Pr zes Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Dyrektor Dzialu
Wyceny i
Sprawozdawczosci
Funduszy Inwestycyjnych
(osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksi'!g
rachunkowych)
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Zestawienie lokat
1) Tabela gl6wna
31.12.2012 r.

SKt.ADNIKI LOKAT

31.12.2011 r.

Wartosc
wedtug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. zt)

Wartosc
wedtug ceny
nabycia
(wtys. zt)

Procentowy
udziatw
aktywach
og6/em

Wartosc
wedtug
wyceny na
dzieri
bilansowy
(wtys. zt)

Wartosc
wedtug ceny
nabycia
(wtys. zt)

Procentowy
udziatw
aktywach
og6/em

256158

310448

92,80%

294905

277 350

89,64%

·

·

·

·

·

·

388

435

0,13%

·

·

·

·

·

·

·

·

·

13713

13993

4,18%

5299

7452

2,41%

Listy zastawne

·

·

·

·

·

Oluzne papiery wartosciowe

·

·

·

·

·

·

Instrumenty pochodne

·

·

·

·

·

·

Udzialy w sp6lkach z ograniczon",
odpowiedzialnosci",

·

·

·

·

·

·

Jednostki uczestnictwa

·

·

·

·

·

·

Certyfikaty inwestycyjne

·

·

·

·

·

·

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania maj",ce siedzibf;l za
graniCft

·

·

·

4759

4597

1,49%

Wierzytelnosci

·

·

·

·

·

·

Weksle

·

·

·

·

·

·

Oepozyty

·

·

·

·

·

·

Waluty

·

·

·

·

·

·

Nieruchomosci

·

·

·

·

·

·

Statki morskie

·

·

·

·

·

·

Inne

·

·

·

·

270259

324 876

97,11%

304963

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe

Suma

3

·
289399

93,54%

Roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy Subfundusz w Arka BZ WBK FlO

2) Tabele uzupeiniajClce
Rodzaj rynku

Akcje

Nezwa rynku

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

Wartos.:
wedlug
wyceny na
dzien
biIansowy
(wtys. z/)

Warto.':
wedlug ceny
nabycia

(wtys. zll
Notowane na aktywnym rynku regulowanym

Procentowy
udzial
waktywach
og6lem

-

AKBANK TAS. (TRMKBNK91 N6)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

512797

Turcia

8000

AKENERJI ELEKTRIK URETIM AS.
(TRAAKENR91L9)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,448

Turcja

0

AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLIGI AS. (TREAKFGOO012)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

1245195

Turcja

3747

ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLIGI AS. (TRMLGY091 05)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,86

Turcja

-

ALARKO HOLDING AS.
(TRAALARK91 00)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

561326,552

Turcja

4145

4988

1,49%

AL BARAKA TURK KATILIM BANKASI AS.
(TREALBKOO011)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

538693

Turcja

1331

1589

0,48%

AllOR BANK SA (PLALIOROO045)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

416

458

0,14%

ANADOLU CAM SANAYII AS.
(TRAANACM91 F7)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,04

Turcja

-

ANADOLU HAYAT EMEKLlLlKAS
(TRAANHYT91 03)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,2

Turcja

-

ANADOLU SIGORTAAS.
(TRAANSGR91 01 )

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

822950

Turcja

1552

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHOTVE
TICARET AS. (TREAEPTOO017)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,685

Turcja

-

ARCELIK AS. (TRMRCLK91 H5)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

49912

Turcja

521

1014

0,30%

BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC
(GBOOB759CR16)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

57887

Wielka Brytania

589

2988

0,89%

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK AS.
(TRACARSI91 JO)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

223286

Turcja

1202

167O

0,50%

CCC SA (PLCCCOOOO016)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

18635

Rzeczpospolita
Polska

1037

136O

0,41%

CE LEBI HAVA SERVISI AS.
(TRACLEBI91 M5)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

71083

Turcja

1825

2492

0,74%

CEZAS. (CZOO05112300)

Aktywny rynek
regulowany

Prague Stock
Exchange

45819

Czechy

5552

5079

1,52%

CINEMA CITY INTERNATIONAL NV
(NLOOO0887309)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

33677

Holandia

650

876

0,26%

CYFROWY POLSAT SA
(PLCFRPTOO013)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

138879

Rzeczpospolita
Polska

1919

2279

0,68%

DO & CO AG (ATOOO0818802)

Aktywny rynek
reg ulowa ny

Istanbul Stock
Exchange

97876

Austria

9772

13548

4,05%

DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING
AS. (TRADOHOL91 08)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,089

Turcja

-

DOGAN YAYIN HOLDING AS.
(TRADYHOL91 07)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,342

Turcja

-

DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET
AS. (TREDOTOOO013)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

421688

Turcja

2957

6280

1,88%

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLIGI AS. (TREEGYOOOO17)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

730 932

Turcja

2747

3958

1,18%

ERSTE GROUP BANKAG
(ATOOO0652011)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

132373

Austria

6756

13002

3,89%

EUROCASH SA (PLEURCHOO011)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

606

1897

0,57%

FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP
NV (NLOOO9604859)

Aktywny rynek
regulowany

Prague Stock
Exchange

234483

Holandia

3921

3249

0,97%

GETIN NOBLE BANK SA
(PLGETBKOO012)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

772030

Rzeczpospolita
Polska

1322

1382

0,41%

HACI OMER SABANCI HOLDING AS.
(TRASAHOL91 05)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

HAWE SA (PLVENTSOOO19)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA

188876

Rzeczpospolita
Polska

IMMOFINANZ AG (ATOOO0809058)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

996 585

Austria

INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE
PLC (GBOOB1YKG049)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

34897

7303

Rzeczpospolita
Polska

7833

2,34%

°
3588

0,00%
1,07%

°

°
°
1643

°

0,00%

0,00%
0,00%
0,49%
0,00%

-

43403

0,987

4

Rzeczpospolita
Polska

Turcja

Wielka Brytania

-

°
°

°

0,00%
0,00%

0,00%

902

718

0,21%

10844

12940

3,87%

301

652

0,19%
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Nazwa rynku

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

Wartos¢
wedlug
wyceny na

Wartos¢
wedlug ceny
nabycia
(w tys. zI)

Procentowy
udziaJ
waktywach
og6/em

dziet'l
bilansowy
(wtys. zl)

Aktywny rynek
regu/owany

Gieida PapierOw
Wartosciowych w
Warszawie S.A

9001

Rzeczpospohta
Polska

828

832

0,25%

K2 INTERNET SA (PLK2ITROO010)

Aktywny rynek
regulowany

Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A

52063

Rzeczpospolita
Po/ska

1197

885

0,26%

KERNEL HOLDING SA (LU0327357389)

Aktywny rynek
regulowany

Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A.

18563

Luksemburg

1122

1239

0,37%

KGHM POLSKA MIEDZ SA
(PLKGHMOOO017)

Aktywny rynek
regulowany

Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A

68860

Rzeczpospolita
Polska

9785

13083

3,91%

KOC HOLDING AS. (TRAKCHOL91 08)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,483

Turcia

-

0

0.00%

KOZAANADOLU METAL MADENCILIK
ISLETMELERI AS. (TREKOZAOO014)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

247143

Turcia

1295

2428

0,73%

LUBELSKI WE;GIEL "BOGDANKA" SA
(PLLWBGDOOO16)

Aktywny rynek
regulowany

Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A.

24002

Rzeczpospolita
Po/ska

2617

3264

0,98%

MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT
(HUOOOO068952)

Aktywny rynek
regulowany

Budapest Stock
Exchange

26611

W~gry

6568

6604

1,97%

MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(PLMSTWSOOO19)

Aktywny rynek
regulowany

Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A

54154

Rzeczpospolita
Polska

706

680

0,20%

NETIASA (PLNETIAOO014)

Aktywny rynek
regulowany

Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

152223

Rzeczpospolita
Po/ska

920

651

0,19%

OMV AG (ATOOO0743059)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

126149

Austria

13472

14108

4,22%

ORBIS SA (PLORBISOO014)

Aktywny rynek
regulowany

Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A

41001

Rzeczpospolita
Polska

1447

1558

0,47%

OTP BANK NYRT (HUOOO0061726)

Aktywny rynek
regulowany

Budapest Stock
Exchange

83925

W~gry

2030

4868

1,46%

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
SA (PLPGEROOO010)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda PapierOw
Wartosciowych w
Warszawie S.A

107752

Rzeczpospolita
Polska

2010

1962

0,59%

PLAZA CENTERS NY (NLOOO0686772)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A

2296 325

16295

3238

0,97%

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
SA (PLPKNOOOO018)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

63194

Rzeczpospolita
Polska

2183

3128

0,94%

POLSKIE G6RNICTWO NAFTOWE I
GAZOWNICTWO SA (PLPGNIGOO014)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

590830

Rzeczpospolita
Polska

2579

3078

0,92%

POWSZECHNA KASA OSZCZE;DNOSCI
BANK POLSKI SA (PLPKOOOOO016)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

500809

Rzeczpospolita
Polska

16607

18480

5,52%

POWSZECHNY ZAKtAD UBEZPIECZEN
SA (PLPZUOOOO011)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A

45218

Rzeczpospolita
Polska

15842

19760

5,91%

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
(ATOOO0606306)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

30486

Austria

3238

3920

1,17%

RHI AG (ATOOO0676903)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

62375

Austria

4683

6350

1,90%

SEKERBANK TAS. (TRASKBNK91 N8)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,799

Turcia

0

0

0,00%

SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLIGI AS. (TRESNGYOO019)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

676054,7

Turcia

1218

1655

0,49%

TAURON POLSKA ENERGIA SA
(PLTAURN00011 )

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A

548381

Rzeczpospolita
Polska

2719

2605

0,78%

TEKFEN HOLDING AS. (TRETKHOOO012)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

262402

Turcja

2695

3297

0,99%

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
(PLTLKPLOO017)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie S.A

133164

Rzeczpospolita
Polska

1809

1629

0,49%

TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI
AS. (TRATOAS091H3)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

173201

Turcia

1878

3141

0,94%

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLIGI AS. (TRETRGYOO018)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

631413,929

Turcia

1678

3529

1,05%

TRAKYA CAM SANAYII AS.
(TRATRKCM91 F7)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

185138,27

Turcia

339

784

0,23%

TUPRAS TURKIYE PETROL
RAFINERILERI AS. (TRATUPRS91 E8)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

67350

Turcia

5308

6020

1,80%

TURCAS PETROL AS. (TRATRCAS92E6)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

302507,135

Turcja

1450

1706

0,51%

TURK HAVA YOLLARI AS.
(TRATHYA091 M5)

Aktywny rynek
regulowany

I sta nbul Stock
Exchange

120966,309

Turcia

-

1314

0,39%

JASTRZE;BSKA sp6tKA WE;GLOWA S A
(PLJSWOOOOO15)

5
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Akcje

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

liczba

Kraj siedziby
emitenta

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(w tys. zl)

Wartosc
wedlug
wyceny na
dZien
bilansowy
(wtys. zl)

Procentowy
udzial
waktywach
og6/em

TURKIYE GARANT I BANKASI A.S
(TRAGARAN91N1)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

1275791

Turcja

15657

20505

6,13%

TURKIYE HALK BANKASI AS.
(TRE THALOO019)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

706 760

Turcja

15462

21468

6,42%

TURKIYE IS BANKASI AS. - C
(TRAISCTR91N2)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

1228046

Turcja

9014

13173

3,94%

TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S.
(TRATSKBW91 NO)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

451623,271

Turcja

-

1795

0,54%

VERBUND AG (ATOOO0746409)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

40280

Austria

3245

3089

0,92%

VIENNA INSURANCE GROUP AG
(ATOOOO908504)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

20477

Austria

2522

3380

1,01%

VOESTALPINE AG (ATOOO0937503)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

67370

Austria

7664

7618

2,28%

WIENERBERGER AG (ATOOO0831706)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

56962

Austria

1464

1614

0,48%

YAPI VE KREDI BANKASI AS.
(TRAYKBNK91N6)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

Turcja

4000

6527

1,95%

258158

310448

92,80%

723199,279

20 252 381,378

Suma

Prawa do akcji

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby
emitenta

WartoSC
wedlug ceny
nabycia
(wtys. zI)

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wlys. zI)

Procentowy
udzial
waktywach
og6/em

Notowane na aktywnym rynku regulowanym
AllOR BANK SA PDA SERIA C
(PLALIOROOO52)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papier6w
Wartosciowych

6802

w Warszawi8 S,A
6802

Suma

Kwity depozytowe

Rzeczpospolita
Polska

RodzaJ rynku

Nazwa rynku

Uczba

Kraj siedziby
emitenta

388

435

0,13%

388

435

0,13%

WartoSC
wedlugceny
nabycla
(wtys. zI)

WartoSC
wedlug
wycenyna
dzlen
bilansowy
(wtys. zI)

Procentowy
udzial
waktywach
og6iem

Notowane na aktywnym rynku regulowanym
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC GDR
(US37949E2046)

Aktywny rynek
regulowany

London
International

20293

Cypr

OAO MAGNIT GDR (US55953Q2021)

Aktywny rynek
regulowany

London
International

5497

OAO ROSNEFT OIL GDR
(US67812M2070)

Aktywny rynek
regulowany

London
International

65693

1148

1039

0,31%

Rosia

613

683

0,21%

Rosia

1548

1814

0,54%

790

546

0,16%

9614

9911

2,96%

13713

13993

4,18%

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym
MOTOR SICH JSC GDR (US6200501 046)

Aktywny rynek
nieregulowany

Frankfurter
Wertpapierborse

OAO SBERBANK ADR (US80585Y3080)

Aktywny rynek
nieregulowany

London
International

6513
259965

357961

Suma

6

Ukra ina
Rosia
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3)Tabele dodatkowe
WartoSc wedlug wyceny na
dzien bilansowy (w tys. z/)

Grupy kapitalowe, 0 kt6rych mowa wart. 98 ustawy
Grupa kapitalowa ALARKO HOLDING A.S.:

Procentowy udzial
w aktywach og6Iem

4988

1,49%

0

0,00%

4988

1,49%

0

0,00%

Akcje DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS. (TRADOHOL91Q8)

0

0,00%

AkCJe DOGAN YAYIN HOLDING AS. (TRADYHOL91 07)

0

0,00%

Akcje ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS (TRAALGY091 05)
AkCJe ALARKO HOLDING AS. (TRAALARK91 00)
Grupa kapitalowa DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.:

Grupa kapitalowa DOGUS HOLDING A.S.:
Akcje DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET AS. (TREDOTOOO013)
Akcje TURKIYE GARANTI BANKASI AS. (TRAGARAN91 N1)
Grupa kapitalowa KOC HOLDING A.S.:
AkCJe ARCELIK AS. (TRAARCLK91 H5)
Akcje KOC HOLDING AS. (TRAKCHOL91 08)
Akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS. (TRATUPRS91 E8)

26785

8,01%

6280

1,88%

20505

6,13%

7034

2,10%

1014

0,30%

0

0,00%

6020

1,80%

15752

4,71%

Akcje ANADOLU CAM SANAYII AS (TRAANACM91F7)

0

0,00%

AkcjeANADOLU HAYAT EMEKLlLlKAS. (TRAANHYT9103)

0

0,00%

784

0,23%

13173

3,94%

1795

0,54%

Grupa kapitalowa TURKIYE IS BANKASI A.S.:

Akcje TRAKYA CAM SANAYII AS. (TRATRKCM91 F7)
Akcje TURKIYE IS BANKASI AS. - C (TRAISCTR91 N2)
Akcje TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS. (TRATSKBW91 NO)
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Bilans
(w tysletcach ztotych, z wyjettkiem liczby (w szt) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt»
31.12.2011 r.

31.12.2012 r.
334 550

309397

1 Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

1948

13328

2. Naleznosci

7726

6670

324876

288945

-

454

II. Zobowtltzania

6059

6439

III. Aktywa netto

328491

302958

IV. Kapitat Subfunduszu

672 456

725974

1. Kapital wplacony

2390993

2342726

2. Kapita! wyplacony

(1 718537)

( 1 616752)

(398582)

(407452)

(69180)

(65853)

(329402)

(341 599)

54617

(15584)

328491

302958

Liczba

Liczba

A

3232471,592

3591 485,038

S

3 269 206,391

4 042 079,360

T

769879,382

983798,457

WartoSc aktyw6w
netto na
jednostk'l
uczestnictwa

Wartosc aktyw6w
netto na
Jednostk'l
uczestnictwa

A

44,28

34,54

S

45,63

35,42

T

47,02

36,32

I. Aktywa
~

3.

S~!adniki

lokat notowane na aktywnym rynku

4. Sk!adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

V. Dochody zatrzymane

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z loka! netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
VI. Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieriiu do ceny nabycia
VII. Kapitat Subfunduszu I zakumulowany wynik z operacji
Kategorie Jednostek uczestnictwa

Kategorie jednostek uczestnictwa

Bilans nalezy analizowac la.cznie z notami objasniaja.cymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowia. integralna. cz~sc sprawozdania finansowego.
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Rachunek wyniku

Z

operacji

(w tysi'lcach zlotych, z wyj'ltkiem wyniku z operacji na jednostkQ uczestnictwa (w zl»
1.01.2012 r.·
31.12.2012 r.
I. Przychody z lokat

1.01.2011 r . •
31.12.2011 r.

10252

10465

9867

10094

369

371

16

0

II. Koszty Subfunduszu

13579

20420

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

11687

17938

517

560

0

0

4. Ujemne saldo roznic kursowych

591

824

5. Pozostale, w tym:

784

1098

· podatki i inne obciqzenia nalozone przez wlasciwe organy administracji publicznej

779

1073

.

.

IV. Koszty Subfunduszu netto (11.111)

13579

20420

V. Przychody z lokat netto (I.IV)

(3327)

(9955)

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

82378

(180386)

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

12197

840

2810

(17774)

70181

(181226)

(10924)

10043

79051

(190341)

1. Dywidendy i inne udzialy w zyskach
2. Przychody odsetkowe
3. Pozostale

2. Oplaty dla Depozy1ariusza
3. Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

· z tytUlu rMnic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zyskU (straty) z wyceny lokat, w tym:
· z tytUlu roznic kursowych
VII. Wynik z operacji

Wynik z operacji
przypadajltcy na
kategoriQ
jednostek
uczestnictwa

Kategoria jednostek uczestnictwa

Wynik z operacji
przypadajltcy na
kategoriQ
jednostek
uczestnictwa

A

9,73

(17,46)

S

10,21

(17,63)

T

10,70

(17,81)

Rachunek wyniku z operacji nalezy analizowac Iqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, ktore stanowiq integralnq cz~sc sprawozdania
finansowego.
Wynik z operacji przypadajqcy na

jednostk~

uczestnictwa obliczono w

nast~pujqcy

sposob:

Dla kazdego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostaly zmiany w aktywach netto na poszczegolne typy jednostek uczestnictwa oraz
analogiczne zmiany w wartosciach kapitalu. Roznica tych dwoch wartosci na kaZdy dzien wyceny stanowi dzienny wynik z operacji dla danego typu
jednostki. Obliczony w ten sposob wynik z operacji na dany typ jednostki podzielony zostal przez liczb~ jednostek uczestnictwa przypadajqcq na dany
dzieri wyceny. Suma.obliczonych w ten sposob ilorazow stanowi wynik z operacji przypadajqcy na kategori~ jednostek uczestnictwa.
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Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysi'lcach ztotych, z wyj'ltkiem liczby (w szt) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))
1.01.2012 r.
31.12.2012 r.
o

1.01.2011 r.
31.12.2011 r.
o

I. Zmiana wartosci aktyw6w netto
1. Wartost aktyw6w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
a) przychody z lokat netto

302958

680199

79051

(190341)

(3327)

(9955)

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

12197

840

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

70181

(181226)

79051

(190341)

3. Zmiana w aktywach netto z tytUlU wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochod6w (przychod6w) Subfunduszu (razem), w tym:

0

0

a) z przychod6w z lokat netto

0

0

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

0

0

c) z przychod6w ze zbycia lokat

0

0

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego

(powi~kszenie

kapitalu z tytUlU zbytych jednostek uczestnictwa)

(53518)

(186900)

48267

66000

101785

252900

25533

(377 241)

7. Wartost aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego

328491

302958

8. Srednia wartost aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

318508

493642

A

2613773,668

1 392138,963

S

372 102,305

845696,050

T

149204,364

200778,494

A

2972 787,114

3062331,631

S

1 144975,274

2 608 821,545

T

363123,439

1 038 995,411

A

(359013,446)

(1670192,668)

S

(772 872,969)

(1 763125,495)

T

(213919,075)

(838216,917)

b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytUlu odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. LqCZna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

c) saldo zmian

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajqco od poczqtkU dzialalnosci Subfunduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
A

20612817,566

17999043,898

S

20 982 999,790

20610897,485

T

9025532,611

8876 328,247

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
A

17380345,974

14407558,860

S

17713793,399

16568818,125

T

8 255 653,229

7 892 529,790

A

3232471,592

3591 485,038

S

3 269 206,391

4 042 079,360

T

769879,382

983798,457

A

3232471,592

3591 485,038

S

3 269 206,391

4042079,360

T

769879,382

983798,457

c) saldo zmian

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
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1.01.2012 r.31.12.2012 r.

1.01.2011 r.31.12.2011 r.

A

34,54

52,00

S

35,42

53,05

36,32

54,13

A

44,28

34,54

S

45,63

35,42

T

47,02

36,32

A

28,20%

(33,58)%

S

28,83%

(33,23)%

T

29,46%

(32,90)%

III. Zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostkQ uczestnictwa
1. Wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

..

T
2. Wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec biezqcego okresu sprawozdawczego

3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

4. Minimalna wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

A
data wyceny

S
data wyceny
T
data wyceny

34,54

34,35

2012-01-09

2011-11-23

35,42

35,20

2012-01-09

2011-11-23

36,33

36,07

2012-01-09

2011-11-23

44,28

52,77

2012-12-31

2011-01-03

5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

A
data wyceny

S
data wyceny

.

T
data wyceny

45,63

53,84

2012-12-31

2011-01-03

47,02

54,93

2012-12-31

2011-01-03

6. Wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa wed/ug ostatniej wyceny w okresie
sprawozdawczym

A

44,20

34,54

S

45,55

35,42

T

46,94

36,32

2012-12-28

2011-12-30

data wyceny
IV. procentowy udziat koszt6w Subfunduszu w sredniej wartosci aktyw6w netto

4,26%

4,14%

1. Procentowy udzia/ wynagrodzenia dla Towarzystwa

3,67%

3,63%

2. Procentowy udzia/ oplat dla Depozytariusza

0.16%

0,11%

Wszystkie wartosci procentowe zawarte w zestawieniu zosta/y policzone w skali ca/ego roku.
Zestawienie zmian w aktywach netto nalezy analizowat /qcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowi q integralnq
sprawozdania finansowego.
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Noty objasniajctce
Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis przyj,tych zasad rachunkowosci
a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zostalo sporzqdzone zgodnie z ustawq
z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330 z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami
rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859).
Sprawozdanie zostalo sporzqdzone w j~zyku polskim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty, z wyjqtkiem wartosci
aktyw6w netto na jednostk~ uczestniclwa, podane zostaly w tysiqcach zlotych. Wartost aktyw6w netto na jednostk~
uczestnictwa podana zostala w zlotych (z dokladnosciq do 0,01 zl). Uczba jednostek uczestnictwa zostala podana
z dokladnosciq do 0,001 sztuki.

b)

Zmiany zasad ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
Od 1 stycznia 2012 roku ulegla zmianie prezentacja instrument6w emitowanych przez fundusze ETF (Exchange Traded
Fund) w cz~sci "Zestawienie lokat" oraz "Noty Subfunduszu". Wczesniej byly one prezentowane jako skladnik "Certyfikaty
Inwestycyjne". Obecnie takie instrumenty ujmowane Sq w ramach pozycji "Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicq".
Wplyw tych zmian na sprawozdanie finansowe zostal przedstawiony w punkcie C Informacji dodatkowej.
Oane za okres por6wnawczy zostaly zaprezentowane zgodnie z obecnymi zasadami prezentacji.

c}

Zasady ujmowania w

ksi~gach

rachunkowych operacji dotyczqcych Subfunduszu

- Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje
okresie, kt6rego dotyczq.

si~

w

ksi~gach

rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w

ksi~gowych

w

- Nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dacie
zawarcia umowy. Skladniki loka! nabyte albo zbyte przez Subfundusz w Oniu Wyceny po godzinie 23:00 czasu polskiego
oraz skladniki, dla kt6rych do tego momentu nie otrzymano potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzgl~dnia si~ w najblizszej
wycenie aktyw6w Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiqzar'l.
- Jezeli nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz w wyniku braku otrzymania przez Subfundusz potwierdzenia
zawarcia umowy we wskazanym powyzej terminie zostalo uj~te w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dniu nast~pnym
po dniu zawarcia umowy wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku instrumentu finansowego wycenianego w
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje si~
wszystkie parametry wynikajqce z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a przede wszystkim dat~ zawarcia oraz
rozliczenia (daty przeplyw6w pieni~znych) transakcji.
- Nabyte skladniki lokat ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowizje
maklerskie. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug wartosci
ksi~gowej r6wnej zero.
- W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostajq transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego, w
rachunkowych Subfunduszu w pierwszej kolejnosci ujmuje si~ transakcj~ nabycia.

ksi~gach

- Naleznq dywidend~ z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na
potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzgl~dniajqcy wartosci tego prawa do
dywidendy. W przypadku kwit6w depozytowych i innych instrument6w finansowych 0 charakterze podobnym do akcji
naleznq dywidend~ ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu otrzymania wiarygodnej informacji 0 wartosci wyplacanej
dywidendy.
- Podatek od naleznej dywidendy z tytulu posiadanych papier6w wartosciowych wchodzqcych w sklad portfela
inwestycyjnego Subfunduszu ujmowany jest jako koszt w dniu uj~cia dywidendy w ksi~gach rachunkowych, w wysokosci
podatku pobranego u zr6dla.
- Przyslugujqce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu, w kt6rym
na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzgl~dniajqcy wartosci tego prawa poboru.
Przyslugujqce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu
nast~pnym po dniu ustalenia tych praw.
- Prawa poboru, po zakor'lczeniu notowar'l na rynku zorganizowanym, pozostajq w portfelu Subfunduszu do dnia ich
wygasni~cia, a ich wartost jest r6wna wartosci z ostatniego dnia notowania. Zapis na akcje z wykorzystaniem praw poboru
wykazywany jest w pozycji naleznosci w lqcznej wartosci przelewu na subskrypcj~ oraz wartosci praw poboru z ostatniego
dnia notowania.
- Niewykonane prawo poboru uznaje
prawa.

si~

za zbyte, wedlug wartosci r6wnej zero, w dniu

nast~pnym

po dniu

wygasni~cia

tego

- Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w
walucie obcej nie stanowiq lokat Subfunduszu, a ich uj~cie w ksi~gach nast~puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia
waluty. W przypadku sprzedazy waluty uj~cie w ksi~gach nast~puje w dacie rozliczenia sprzeda:zy.
- Zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzeda:zy waluty w zwiqzku z
rozliczeniami walutowymi kupna lub sprzedazy papier6w wartosciowych ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu
zawarcia transakcji (kontrakt forward walutowy). Gdy wartost godziwa kontraktu jest:
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•

dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu,

•

ujemna, kontrakt ujmowany jest w pasywach bilansu.

Przy cz~sciowym zamkni~ciu kontraktu forward zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartej transakcji
mogq bye kompensowane w przypadku, gdy:
• Subfundusz posiada wazny prawnie tytul do kompensaty tych zobowiqzan i naleznosci;
• Subfundusz zamierza rozliczye transakcj~ w kwocie netto poddanych kompensacie zObowiqzan i naleznosci lub
jednoczesnie takie naleznosci wylqczye z ksiqg rachunkowych, a zobowiqzanie finansowo rozliczye.
- Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dluzej niz w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje si~ jak kontrakty walutowe.
Za dzien roboczy uznaje si~ dzien roboczy w kazdym panstwie, kt6rego waluta jest przedmiotem transakcji. Transakcje te
ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci ksi~gowej r6wnej zero, natomiast
wynik odnosi si~ w r6znice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia si~ je wedlug sredniego kursu wyliczonego dla
danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
- Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje si~ w walucie, w kt6rej Sq wyrazone, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu
wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzien uj~cia tych operacji w ksi~gach
rachunkowych Subfunduszu.
- Prowizja maklerska zaplacona przy zbyciu skladnika lokat obniza wynik ze sprzedazy danej lokaty.
- Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wplywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
- Zysk lub strat~ ze zbycia lokat oraz walut wylicza si~ metodq "najdrozsze sprzedaje si~ jako pierwsze", polegajqCq na
przypisaniu zbytym skladnikom najwyzszej ceny nabycia danego skladnika lokat, a w przypadku skladnik6w wycenianych w
wysokosci skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej
biezqcej wartosci ksi~gowej. Rozchodowaniu podlegajq wylqcznie papiery pochodzqce z transakcji kupna, kt6rych dzien
rozliczenia kupna przypada najp6zniej na dzien rozliczenia transakcji sprzedazy. Metody tej nie stosuje si~ do skladnik6w
lokat b~dqcych przedmiotem transakcji przy zObowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu.
- Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuje udzial zrealizowanych r6znic kursowych w transakcjach zbycia
skladnik6w loka!.
- przyrost wartosci dluznych papier6w wartosciowych w okresie mi~dzy ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu obliczany
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej powi~ksza niezrealizowany zysk/strat~ z wyceny loka!.
- Przychody z loka! obejmujq w szczeg61nosci dywidendy i inne udzialy w zyskach, dodatnie saldo r6znic kursowych powstale
w zwiqzku z wycenq srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zobowiqzan w walutach obcych, a takze przychody odsetkowe,
w sklad kt6rych wchodzq odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w przypadku dlutnych
papier6w wartosciowych wycenianych w wartosci godziwej - naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papier6w
przez emitenta oraz odpisy dyskonta.
- Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza si~ przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody
odsetkowe od dlui:nych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza si~ zgodnie z zasadami
ustalonymi dla tych papier6w wartosciowych przez emitenta.
- Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pieni~znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych
wartose aktyw6w Subfunduszu w Dniu Wyceny.

powi~kszajq

- Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego albo kapitalu wyplaconego jest dzien zbycia lub odkupienia
jednostek uczestnictwa. Na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w neUo na jednostk~ uczestnictwa w okreslonym Dniu
Wyceny nie uwzgl~dnia si~ zmian w kapitale wplaconym oraz zmian kapitalu wyplaconego zwiqzanych z wplatami lub
wyplatami ujmowanymi w rejestrze uczestnik6w w tym Dniu Wyceny.
- Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg61nosci koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo r6znic kursowych
powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zobowiqzan w walutach obcych, a takte koszty
odsetkowe, do kt6rych zaliczamy odsetki od zaciqgni~tych kredyt6w i pozyczek oraz amortyzacj~ premii.
- Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i pozyczek
efektywnej stopy procentowej.

zaciqgni~tych

przez Subfundusz rozlicza

si~

w czasie, przy zastosowaniu

- Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa Szczeg6lowe informacje zostaly zawarte w nocie 11.
-

d)

Nast~pujqce koszty zwiqzane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane Sq z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i oplaty
maklerskie i bankowe, w tym zwiqzane z transakcjami kupna i sprzedazy papier6w wartosciowych i praw majqtkowych,
prowizje i oplaty zwiqzane z przechowywaniem aktyw6w Subfunduszu, odsetki od kredyt6w i pozyczek zaciqgni~tych przez
Subfundusz, prowizje i oplaty zwiqzane z przekazami pocztowymi, podatki i inne obciqzenia nalozone przez wlasciwe
organy administracji publicznej, w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne. Wyzej wymienione koszty stanowiq
koszty nielimitowane Subfunduszu i Sq pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie kt6rych Subfundusz jest zobowiqzany
do ich ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez wlasciwe organy administracji publicznej.
Pozostale koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze srodk6w wlasnych.

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowiqzan i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia si~, a zobowiqzania Subfunduszu ustala si~ w Dniu Wyceny (dzien okreslony w statucie
Subfunduszu, w kt6rym wycenia si~ aktywa Subfunduszu, ustala si~ wartose zObowiqzan Subfunduszu, ustala si~ wartose
aktyw6w netlo Subfunduszu oraz wartose aktyw6w netto przypadajqcych na jednostk~ uczestnictwa albo certyfikat
inwestycyjny) oraz na dzien sporzqdzania sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia
godziwej.

si~,

a zObowiqzania Subfunduszu ustala

si~

wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci

1. Wartose godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczeg6lnosci: akcji, warrant6w subskrypcyjnych,
praw do akcji, praw poboru, kwit6w depozytowych, list6w zastawnych, dluznych papier6w wartosciowych, w tym
obligacji zamiennych bez uwzgl~dnienia prawa do zamiany, chyba ze jest dost~pna wartose godziwa tego prawa,
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certyfikat6w inwestycyjnych, tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce
siedzib~ za granicq) wyznacza si~ - ze wzgl~du na godziny zamkni~cia aktywnych rynk6w zagranicznych, na kt6rych
moze lokowae Subfundusz - wedlug kurs6w dost~pnych 0 godzinie 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu
polskiego w nast~pujqcy spos6b:
a)

jezeli Ozier'! Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug
ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Oniu Wyceny,
z zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Oniu Wyceny kursu
zamkni~cia, a w przypadku braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego
odpowiednik, za ostatni dost~pny kurs przyjmuje si~ ten kurs albo wartose z Onia Wyceny.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowar'! ciqglych, w kt6rym wyznaczany i oglaszany jest kurs
zamkni~cia, przyjmuje si~ ostatni kurs zamkni~cia w systemie notowar'! ciqglych dost~pny 0 godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowar'! ciqglych bez
przyjmuje si~ ostatniq cen~ transakcyjnq dost~pnq 0 godzinie 23:00.

odr~bnego

wyznaczania kursu

W przypadku papier6w notowanych w systemie notowar'! jednolitych przyjmuje
systemie kursu jednolitego.

2.

3.

si~

zamkni~cia

ostatni kurs ustalony w

b)

jezeli Ozier'! Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrot6w na danym skladniku aktyw6w jest znaczqCO niski albo na danym skladniku aktyw6w nie zawarto
zadnej transakcji - wedlug ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na
aktywnym rynku, skorygowanego w spos6b umozliwiajqCY uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej,
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8, z zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana
jest po ustaleniu w Oniu Wyceny kursu zamkni~cia, a w przypadku braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej
przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik, za ostatni dost~pny kurs przyjmuje si~ ten kurs albo wartose
z uwzgl~dnieniem istotnych zdarzer'! majqcych wplyw na ten kurs albo wartose;

c)

jezeli Ozier'! Wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego
dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni~cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku
braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik, skorygowanej w
spos6b umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej. Za wiarygodnie oszacowanq
wartose godziwq danego skladnika aktyw6w notowanego na aktywnym rynku uznaje si~ wartose wyznaczonq
poprzez zastosowanie przyj~tego w uzgodnieniu z Oepozytariuszem modelu wyceny najbardziej odpowiedniego
dla danego skladnika lokat, zgodnie z najlepszq wiedzq Subfunduszu i praktykq rynku finansowego.

W przypadku gdy skladnik lokat jest przedmiotem obrotu na wi~cej niz jednym aktywnym rynku, wartosciq godziwq jest
kurs ustalony na rynku gl6wnym. Wyboru rynku gl6wnego dokonuje si~ na koniec kazdego kolejnego miesiqca
kalendarzowego na podstawie wolumenu obrotu na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku, pod warunkiem
ze Subfundusz moze dokonywae transakcji na tym rynku. W przypadku gdy brak jest mozliwosci obiektywnego lub
wiarygodnego ustalenia wielkosci wolumenu obrotu lub w przypadku identycznego wolumenu na kilku aktywnych
rynkach, Subfundusz stosuje kolejne, mozliwe do zastosowania kryterium:
a)

liczba zawartych transakcji na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku;

b)

ilose danego skladnika lokat wprowadzona do obrotu na danym aktywnym rynku;

c)

kolejnose wprowadzania do obrotu - jako rynek gl6wny wybiera
notowany najwczesniej.

Wartose skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza
a)

si~

si~

w

rynek, na kt6rym dany skladnik lokat byl
nast~pujqcy

spos6b:

list6w zastawnych, obligacji, bon6w skarbowych oraz pozostalych dluznych papier6w wartosciowych - w
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek
wyceny tych skladnik6w loka! zalicza si~ odpowiednio do przychod6w odsetkowych albo koszt6w odsetkowych
Subfunduszu;

b) jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicq - wedlug wartosci godziwej ustalonej jako wartose aktyw6w
netlo na jednostk~ uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, ogloszonych przez - odpowiednio Subfundusz lub instytucj~ wsp61nego inwestowania do godziny 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu
polskiego w Oniu Wyceny, z uwzgl~dnieniem zdarzer'! majqcych istotny wplyw na wartose godziwq powstalych
mi~dzy datq ogloszenia a Oniem Wyceny (do wyceny jednostek uczestnictwa korzysta si~ z informacji otrzymanych
od Agent6w Transferowych dostarczonych do godz. 23:00, jak i ze stron internetowych pobieranych 0 godz. 23:00;
w przypadku braku informacji do godz. 23:00 0 wartosci jednostek uczestnictwa wyceny dokonuje si~ po ostatnim
dost~pnym kursie z uwzgl~dnieniem zdarzer'! majqcych istotny wplyw na wartose godziwq); w przypadku
zawieszenia wyceny jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa emitowanych
przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicq wyceny dokonuje si~ po ostatnim dost~pnym
kursie z wyceny sprzed zawieszenia skorygowanym 0 zmian~ benchmarku lub innego indeksu uzgodnionego z
Oepozyta riuszem;
uwzgl~dnieniem

c)

depozyt6w bankowych - wedlug wartosci nominalnej, z
stopy procentowej;

d)

praw poboru - wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, w szczeg61nosci w przypadku podania do
publicznej wiadomosci ceny akcji nowej emisji prawo poboru wyceniane jest wedlug wartosci teoretycznej;

e)

praw do akcji i praw do nowej emisji - wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, w szczeg61nosci na
podstawie ostatniej z cen, po jakiej nabywano papiery wartosciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie
publicznej, powi~kszonej 0 wartose rynkowq prawa poboru niezb~dnego do ich obj~cia w dniu wygasni~cia tego
prawa), a w przypadku gdy zostaly okreslone r6zne ceny dla nabywc6w - na podstawie sredniej ceny nabycia,
wazonej liczbq nabytych papier6w wartosciowych, 0 ile cena ta zostala podana do publicznej wiadomosci, z
uwzgl~dnieniem zmian wartosci tych papier6w wartosciowych, spowodowanych zdarzeniami majqcymi wplyw na ich
wartose rynkowq;

f)

opcji - wycenia si~ wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, przy zachowaniu zasady ostroznej wyceny,
biorqc pod uwag~ konkretny typ instrumentu i kursy instrument6w bazowych oraz czas pozostaly do wykonania
opcji, w szczeg61nosci na podstawie zweryfikowanej wyceny dostarczonej przez wystawc~ opcji obliczanej mi~dzy
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innymi na podstawie metody Monte Carlo lub zmodyfikowanego modelu Blacka-Scholesa lub przy zastosowaniu
modelu dostosowanego do typu opcji; w przypadku gdy ze wzgl~du na charakter instrumentu pochodnego nie jest
mozliwe zastosowanie modelu wyceny, opcja moze bye wyceniana na podstawie oszacowania wartosci przez
serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters;
g) kontrakt6w terminowych - wedlug wartosci godziwej metodq okreslajqcq stan rozliczeri Subfunduszu i jego
kontrahenta wynikajqcych z warunk6w umownych z uwzgl~dnieniem zasad wyceny dla instrumentu bazowego i
terminu wykonania kontraktu terminowego;
h) dluznych papier6w wartosciowych zawierajqcych wbudowane instrumenty pochodne - w przypadku gdy
wbudowane instrumenty pochodne Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, wartose jest wyznaczana
przy zastosowaniu modelu odpowiedniego dla danego papieru dluznego; jezeli wbudowane instrumenty pochodne
nie Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, to wartose wycenianego papieru stanowi sum~ wyceny
dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanego instrumentu pochodnego) wyznaczonej przy uwzgl~dnieniu
efektywnej stopy procentowej oraz wyceny wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczone na podstawie
modeli odpowiednich dla poszczeg61nych instrument6w pochodnych; w przypadku gdy ze wzgl~du na charakter
instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu wyceny, wbudowany instrument pochodny lub caly
instrument (w zaleznosci od dost~pnosci danych) mogq bye wyceniane na podstawie oszacowania wartosci przez
serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters;
i)

skladnik6w lokat innych niz w podpunktach a)-h) - wedlug wartosci godziwej spelniajqcej warunki wiarygodnosci
okreslone w pkt 8.

4.

W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci
skorygowanej ceny nabycia - wartose godziwa wynikajqca z kSiqg rachunkowych stanowi, na dzieri przeszacowania,
nowo ustalonq skorygowanq cen~ nabycia.

5.

Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu wycenia si~, pOCZqwszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
przy czym do dnia rozliczenia umowy kupna transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu wykazuje si~ w
cenie nabycia, kt6ra stanowi skorygowanq cen~ nabycia. Na dzieri rozliczenia cena nabycia sluzy do wyliczenia
skorygowanej ceny nabycia.

6.

ZObowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu si~ Subfunduszu do odkupu, wycenia si~,
POCZqwszy od dnia zawarcia umowy sprzedazy, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedai:y zobowiqzania z tytulu transakcji przy
zobowiqzaniu si~ Subfunduszu do odkupu wykazuje si~ w cenie sprzedazy, kt6ra stanowi cen~ skorygowanq.

7.

Aktywa oraz zobowiqzania denominowane w walutach obcych wycenia si~ lub ustala w walucie, w kt6rej Sq notowane
na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie Sq notowane na aktywnym rynku - w walucie, w kt6rej Sq denominowane, i
wykazuje si~ w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug sredniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski na Dzieri Wyceny.

8.

Za wiarygodnie oszacowanq wartose godziwq uznaje

si~

wartose wyznaczonq poprzez:

a) oszacowanie wartosci skladnika lokat przez wyspecjalizowanq, niezaleznq jednostk~ swiadczqcq tego rodzaju
uslugi, 0 He mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t~ jednostk~ przeplyw6w pieni~znych zwiqzanych z tym
skladnikiem;
b) zastosowanie wlasciwego modelu wyceny skladnika lokat, 0 He wprowadzone do tego modelu dane wejsciowe
pochodzq z aktywnego rynku;
c)

oszacowanie wartosci skladnika lokat za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji;

d) oszacowanie wartosci skladnika lokat, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogloszonej na
aktywnym rynku ceny nier6zniqcego si~ istotnie skladnika, w szczeg61nosci 0 podobnej konstrukcji prawnej i celu
ekonomicznym.
9.

e)

Wartose aktyw6w neUo dla poszczeg61nych typ6w jednostek obliczana jest w nast~pujqcy spos6b: WAN A (wartose
aktyw6w neUo dla jednostek typu A) jest to WAN A z poprzedniego dnia wyceny powi~kszona 0 obroty na kapitalach
dotyczqcych typu jednostki A oraz 0 udzial jednostek typu A we wzroscie lub spadku wartosci aktyw6w (bez
uwzgl~dniania biezqcych koszt6w limitowanych) pomniejszona 0 koszty wedlug odpowiedniej stawki oplaty za
zarzqdzanie dla danego typu jednostki za dzieri od ostatniego Dnia Wyceny do dnia biezqcego. Analogicznie obliczana
jest WAN dla pozostalych typ6w jednostek.

Wartosci szacunkowe
Sporzqdzanie sprawozdania finansowego wymaga od Towarzystwa dokonania ocen, estymacji i przYJ~cla zalozeri
wplywajqcych na stosowane zasady rachunkowosci oraz na prezentowane wartosci aktyw6w i pasyw6w oraz kwoty
przychod6w i koszt6w. Szacunki dokonywane Sq na podstawie dost~pnych danych historycznych, danych mozliwych do
zaobserwowania na rynku oraz szeregu innych czynnik6w uwazanych za wlasciwe w danych okolicznosciach. Stanowiq
one podstaw~ do oszacowania wartosci bHansowych aktyw6w i zobowiqzari, kt6rych nie mozna okreslie w jednoznaczny
spos6b na podstawie ceny pochodzqcej z aktywnego rynku.
Szacunki i zalozenia stanowiqce ich podstaw~ podlegajq okresowym przeglqdom. Aktualizacje szacunk6w Sq
rozpoznawane w okresie, w kt6rym dokonano zmiany szacunku, jezeli aktualizacja dotyczy tylko tego okresu, lub w okresie,
w kt6rym dokonano zmiany, i w okresach przyszlych, jesli aktualizacja wplywa zar6wno na biezqcy, jak i na przyszle okresy.
Ponizej zaprezentowano najistotniejsze z szacunk6w zastosowane przy sporzqdzeniu sprawozdania finansowego
Subfunduszu.
Skladniki lokat wyceniane w wartosci godziwej

Wartose godziwa skladnik6w lokat, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek, ustalana jest na podstawie ceny rynkowej
podobnego instrumentu bqdz przy zastosowaniu innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny Sq
okresowo oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny Sq testowane i zatwierdzane przed uzyciem. W modelach
wyceny wykorzystywane Sq dane mozliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach Towarzystwo musi
korzystae z oszacowari. Zmiany przyj~tych zalozeri i szacunk6w mogq miee wplyw na wykazywane wartosci godziwe
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skladnik6w loka!.
Skladniki Jokat wyceniane metodq zamortyzowanego kosztu

Na kazdy Dzier'! Wyceny dokonywana jest ocena, czy zaistnialy przeslanki swiadczqce 0 utracie wartosci skladnik6w loka!.
Jezeli przeslanki takie istniejq, dokonuje si~ odpisu aktualizujqcego w wysokosci r6znicy pomi~dzy wartosciq bilansowq a
oszacowanq wartosciq biezqca. oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieni~znych wynikajqcych z danego skladnika loka!.
Wyznaczenie przesianek utraty wartosci oraz wyliczenie biezqcej wartosci oczekiwanych przyszlych przeplyw6w
pieni~znych wymaga dokonania przez Towarzystwo szacunk6w. Metodologia i zalozenia wykorzystywane przy ustalaniu
poziomu utraty wartosci podlegajq regularnemu przeglqdowL
Szacunki dokonane na dzier'! bilansowy uwzgl~dniajq parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzier'!. Biorqc pod
zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.

uwag~

Na dzier'! 31 grudnia 2012 roku zadne aktywa Subfunduszu nie zostaly wycenione w spos6b inny niz na podstawie kursu
ustalonego na aktywnym rynku, tj. metodq zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzier'! 31 grudnia 2011 odpowiednio 0,15%). W zmiennym otoczeniu rynkowym
wyst~puje niepewnosc, iz dla takich aktyw6w wyceny uj~te w sprawozdaniu finansowym mogq r6znic si~ od wartosci, jakie
zostalyby wyznaczone, gdyby istnial dla nich aktywny rynek. Zdaniem Towarzystwa wartosci bilansowe wszystkich istotnych
skladnik6w aktyw6w Sq mozliwe do odzyskania.

f)

Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowosci
W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowosci, w tym metod ujmowania operacji,
metod wyceny oraz sposobu sporzqdzania sprawozdania finansowego, poza wskazanymi w punkcie C Informacji dodatkowej.

Nota 2. Naleznosci Subfunduszu
Wartoi¢ na dzier'i
31.12.2012 r. (wtys. zt)

NaleznoSci Subfunduszu

Wartoi¢ na dzier'i
31.12.2011 r. (w tys. zt)

z tytUlU zbytych lokat

2842

Z tytUlu zbytych jednostek uczestnictwa

3377

582

Z tytUlU dywidendy

1507

1646

-

0

7726

6670

Z tytUlu odsetek

Sum a

4442

Nota 3. Zobowi_zania Subfunduszu
Zobowi~nia

Wartoi¢ na dzier'i
31.12.2012 r. (w tys. zt)

Subfunduszu

Wartoi¢ na dzier'i
31.12.2011 r. (wtys.zt)

Z tytUlU nabytych aktyw6w

943

Z tytUlu wplat na jednostki uczestnictwa

143

14

3911

1390

1062

1002

Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozosta/e zobowiqzania,

W

tym:

4033

- zobowiqzania wobec TFI z tytulu oplaty za zarzqdzanie

1011

947

Suma

6059

6439

Nota 4. Srodki pieni,zne i ich ekwiwalenty
31.12.2012 r.
Struktura irodk6w pieniQznych na rachunkach bankowych

Waluta

Wartoi¢ na dzier'i bilansowy
w danej walucie (w tys.)

Banki

Wartoi¢ na dzier'i bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zt)
1948

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

519

519

Bank Handlowy w Warszawie SA

eZK

1331

217

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

29

119

Bank Handlowy w Warszawie SA

HUF

12163

170

Bank Handlowy w Warszawle SA

TRY

532

923
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31.12.2011 r.
Struktura srodk6w pienlQznych na rachunkach bankowych

Waluta

Wartosc na dziel\ bilansowy
w danej walucie (w tys.)

Banki

Wartosc na dziel\ bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zt)
13328

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

594

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

2347

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

Bank Handlowy w Warszawie SA

elK

Bank Handlowy w Warszawie SA

TRY

178
9398
83

594
10368
610
1608
148

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieniQznych
utrzymywanych w celu zaspokojenia biezl\cych zobowil\zal\
Subfunduszu

Waluta

Wartosc na dziel\ 31.12.2012 r.
w danej walucie (w tys.)

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieniQznych

Wartosc na dziel\ 31.12.2012 r.
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zt)
6410

564
643
730

564
105

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

Bank Handlowy w Warszawie SA

elK

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

Bank Handlowy w Warszawie SA

HUF

46
14215

Bank Handlowy w Warszawie SA

TRY

1196

231
199
2076

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

81

251

2984

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieniQznych
utrzymywanych w celu zaspokojenia bieZl\cych zobowil\zal\
Subfunduszu

Waluta

Wartosc na dzien 31.12.2011 r.
w danej walucie (w tys.)

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieniQznych

Wartosc na dziel\ 31.12.2011 r.
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zt)
8521

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

204

Bank Handlowy w Warszawie SA

elK

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

1577
381
15

204
270

Bank Handlowy w Warszawie SA

HUF

8015

Bank Handlowy w Warszawie SA

TRY

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

ING Bank Slqskl SA

PLN

452
83
449

ING Bank SlqSkl SA

elK

74

449
13

ING Bank Slqski SA

EUR

ING Bank Slqski SA

GBP

550
16

2429
84

ING Bank Slqski SA

HUF

ING Bank SlqSkl SA

TRY

1017
962

14
1716

ING Bank Slqski SA

USD

110

376

1683
79
114
806
284

Nota 5. Ryzyka
(1)

Ryzyko stopy procentowej

(1.1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzar'l Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej,
w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzar'l Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej
zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluznym 0 stalym oprocentowaniu
podzielonych wedlug okresu pozostajqcego na dzier'l 31 grudnia 2012 roku do zapadalnosci tych instrument6w
finansowych.
Nie dotyczy.

(1. 2)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzar'l Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej, w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzar'l Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluznym 0 zmiennym
oprocentowaniu, wedlug podzialu na okresy pozostajqce w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany
oprocentowania).
Nie dotyczy.
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(2)

Ryzyko kredytowe

(2. 1)

Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym na dzien bilansowy, w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypelnialy swoich obowiqzk6w (bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen),
w podziale na kategorie bilansowe
Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w, bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen. W przypadku
skladnik6w lokat zostala zaprezentowana wartost bilansowa skladnik6w lokat 0 charakterze dluznym.
31.12.2012 r.
Procentowy
udziiH
waktywach
og6lem

31.12.2012 r.
(wtys. zt)

31.12.2011 r.
Procentowy
udziiH
waktywach
og6lem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

1948

0,58%

13328

4,31%

Naleznoscl, w tym:

7726

2,31%

667O

2,16%

2842

0,85%

4442

1,44%

-

-

-

naleznosci z tytulu zawartych transakcji sprzedazy skladnik6w lokat
Skladniki lokat 0 charakterze dluznym notowane na aktywnym rynku, w tym:

-

-

dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdi gwarantowane przez Skarb
Panstwa lub NBP

-

-

-

-

listy zastawne

-

-

-

-

inne niz IIsty zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez Skarb
Panstwa bqdz NBP instrumenty 0 charakterze dluznym

-

-

-

-

Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

drugiej strony do odkUpu

-

-

-

-

dluzne instrumenty flnansowe emltowane bqdz gwarantowane przez Skarb
Paristwa lub NBP

-

-

-

-

IIsty zastawne

-

-

-

-

inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez Skarb
Panstwa bqdz NBP Instnumenty 0 charakterze dluznym

-

-

-

-

9674

2,89%

19998

6,47%

Skladniki lokat 0 charakterze dluznym nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

Razem aktywa Subfunduszu obcillione ryzykiem kredytowym

(2.2)

Przypadki znaCZqcej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala
zaprezentowana jako wartost bilansowa lokat w instrumenty dluzne emitowane lub por~czane przez podmiot, kt6rego
papiery stanowiq powyzej 5% wartosci aktyw6w Subfunduszu.
Nie dotyczy.

(3)

Ryzyko walutowe

(3.1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem walutowym
Poziom obciqzenia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jako wartost bilansowa (w tys. zl) aktyw6w i zobowiqzan
wyrazonych w walutach obcych.
31.12.2012 r.
Procentowy
udziat
waktywach
og6lem

31.12.2012 r.
(wtys. zt)

31.12.2011 r.
Procentowy
udziiH
waktywach
og6lem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

1429

0,43%

12734

4,12%

Naleznoscl

1708

0,51%

3463

1,12%

-

-

-

-

239399

71,55%

197382

63,80%

Transakcje przy zobowlqzaniu

si~

drugiej strony do odkUpu

Sk/adniki lokat notowane na aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Razem aktywa Subfunduszu obcillione ryzykiem walutowym
Zobowill,Z8nla obcillione ryzykiem walutowym

(3.2)

-

-

454

0,15%

242536

72,49%

214033

69,19%

506

0,15%

2173

0,70%

Wskazanie przypadk6w znaCZqcej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala
zaprezentowana jako wartost bilansowa poszczeg61nych kategorii lokat wyrazonych w walutach obcych, w rozbiciu na
poszczeg61ne waluty.
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-"

31.12.2012 r.
Procentowy
udziat
waktywach
ogOtem

31.12.2012 r.
(wtys. zt)

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

31.12.2011 r.
Procentowy
udziat
waktywach
ogOtem

Akcje

eZK

8328

2,49%

12352

3,99%

EUR

66021

19,74%

47796

15,45%

GBP

3640

1,08%

4721

1,53%

HUF

11472

3,43%

11003

3,56%

TRY

135945

40,63%

109915

35,52%

Kwity depozytowe
EUR

546

0,16%

894

0,29%

USD

13447

4,02%

6558

2,12%

-

4597

1,49%

TytlHy uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania majltce siedzib'l za graniclt

-

EUR

(4)

Poziom obcictzenla aktyw6w i zobowictZan Subfunduszu ryzykiem plynnosci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko, ii: Subfundusz nie b~dzie w stanie wygenerowae dostatecznych srodk6w
do wykonania swoich zobowiqzan w terminach ich wymagalnosci lub tez zbycie aktyw6w nastqpi
na warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.

pieni~i:nych niezb~dnych

Z uwagi na fakt, it jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogq bye odkupywane codziennie, jednym z zadan realizowanych
w ramach zarzqdzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pieni~znych oraz
codzienne monitorowanie plynnosci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki 10k at 0 duzej plynnoSci. W obecnej sytuacji rynkowej niekt6re lokaty
Subfunduszu charakteryzujq si~ przejsciowo obnizonym poziomem plynnosci. Istnieje ryzyko, iz Subfundusz moze nie bye
w stanie zbye w kr6tkim terminie tych skladnik6w lokat w wartosci odpowiadajqcej ich oszacowanej wartosci godziwej.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz w roku obrotowym konczqcym si~ 31 grudnia 2011 roku Subfundusz
nie zawieszal zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Nota 6. Instrumenty pochodne
Nie dotyczy.

Nota 7. Transakcje przy zobowiilzaniu siQ Subfunduszu lub drugiej strony
do odkupu
Nie dotyczy.

Nota 8. Kredyty i pozyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i r6znice kursowe
31.12.2012 r.
Walutowa struktura pozycji bllansu

Waluta

Aktywa

Wartoic na dzier\
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

Wartoic na dzier\
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

PLN

Srodki pieni'lzne i ich ekwiwalenty

334550

PLN

Naleznoici

1948

PLN

519

519

eZK

1331

217

EUR

29

119

HUF

12163

170

TRY

532

923

PLN

19

7726

PLN

6018

6018

UAH

18

7
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Warto~f na dzier\
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

Warto~f

Walutowa struktura pozycji bilansu

Waluta

EUR

360

1472

HUF

14381

201

RUB

275

28

TRY

0

0

Transakcje przy zobowi~aniu slQ drugiej strony do odkupu

PLN

Sktadniki lokat notowane na aktywnym rynku

PLN

Sktadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

na dzier\
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

324876

PLN

85477

elK

51092

8328

EUR

16283

66567

85477

GBP

726

3640

HUF

820777

11472

TRY

78323

135945

USD

4338

13447

-

PLN

Zobowill.zania

6059

PLN

PLN

5553

5553

EUR

124

506

31.12.2011 r.

Walutowa struktura pozycji bilansu

Waluta

Aktywa

Warto~c na dzier\
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

Warto~f na dzier\
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

309397

PLN

Srodki pieniQzne i ich ekwiwalenty

13328

PLN

Nalezno~ci

PLN

594

594

EUR

2347

10368

USD

178

610

elK

9398

1608

TRY

83

148
6670

PLN

Sktadniki lokat notowane na aktywnym rynku

PLN

3207

elK

18

3

EUR

533

2353

TRY

621

3207

1107
288945

PLN

Sktadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

PLN

91563

elK

72192

91 563
12352

EUR

12065

53287

GBP

896

4721

HUF

775077

11003

TRY

61629

109915

USD

1786

6104

454

PLN

133

USD
Zobowi~nia

454
6439

PLN

PLN

4266

4266

elK

9398

1608

TRY

317

565

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Dodatnie i ujemne roznice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zt)
Sktadniki lokat

Dodatnie roznice kursowe
Zrealizowane

Akcje
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania maja.ce siedzib~ za granicq
Suma

20

Niezrealizowane

-

9288

429

-

-

-

190

66

3000

-

190

10924

2571

Kwity depozytowe

Ujemne roznice kursowe
Zrealizowane

Niezrealizowane
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1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Dodatnie i ujemne r6znice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zt)
Dodatnie r6znice kursowe

Skladniki lokat

Zrealizowane

Akcje
Kwity depozytowe
Tytu/y uczestniClwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania maja.ce siedzib~ za granicq
Suma

Ujemne r6:1:nice kursowe

Nlezrealizowane

Zrealizowane

9216

18294

1830

761

-

-

-

66

1310

-

1830

10043

19604

-

Kurs w stosunku do zt

Sredni kurs walut obcych wyliczany przez NBP na dzier\ bilansowy

Niezrealizowane

-

Waluta

Dolar amerykar'iski

3,0996

Euro

4,0882

EUR

Forint w~gierski

1,3977

100 HUF

Funt szterling

5,0119

GBP

Hrywna

0,3825

UAH

Korona czeska

0,1630

CZK

Li ra tu recka

1,7357

TRY

Rubel rosyjski

0,1017

RUB

USD

Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny aktyw6w
(wtys. zt)

Warto$f zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat (w tys. zt)

Zrealizowany i nlezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

12197

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
Suma

70132

-

49

12197

70181

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Warto$f zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat (w tys. zl)

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

956

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Suma

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny aktyw6w
(w tys. zl)
(180902)

(116)

(324)

840

181 226

Nota 11. Koszty Subfunduszu
Towarzystwo nie pokrywa koszt6w Subfunduszu. Calose wynagrodzenla Towarzystwa sklada
Wynagrodzenie dla Towarzystwa (w tys. zl)
Cz~se

si~

tylko z

cz~sci

stalej.

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
11687

stala wynagrodzenia

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
17938

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Z dniem 25 maja 2012 r. weszla w zyGie zmiana statutu Funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty w zakresie zasad
naliczania i tworzenia rezerwy na op/at~ za zarzqdzanie Subfunduszem Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy.
Do dnia 24 maja 2012 r. obowiqzywaly

nast~pujqce

zasady:

a) Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymywalo wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie
jednak niz:

wi~kszej

(1) 4,0% (cztery procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 3,5% (trzy i pi~c dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S
(3) 3,0% (trzy procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt pi~c) dni sredniej rocznej wartosci Aktyw6w Subfunduszu reprezentujqcej
poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa.
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b) Wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w us!. a), naliczane bylo przez Towarzystwo w kazdym Dniu Wyceny za kazdy dzien roku od
Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu reprezentujqcej poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia
Wyceny i bylo wyplacane Towarzystwu do pi~tnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry zostalo naliczone.
Od dnia 25 maja 2012 r. obowiqzujq

nast~pujqce

zasady:

a) Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustaionej przez Towarzyslwo, nie
jednak niz:

wi~kszej

(1) 4,0% (cztery procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 3,5% (trzy i pi~c dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S
(3) 3,0% (trzy procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt pi~c) dni, sredniej rocznej Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu
reprezentujqcej poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa.

b) Rezerwa na wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w us!. a), jest naliczana od podstawy spelniajqcej wymogi § 22 us!. 2
Rozporzqdzenia, sluzqcej do okreslenia wartosci Jednostek Uczestnictwa poszczeg61nych kategorii w poprzednim Dniu Wyceny.
Podstaw~ t~ stanowi r6znica pomi~dzy wartosciqAktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, w podziale na
poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa, przy czym podstawa ta nie uwzgl~dnia zmian w kapitale wptaconym oraz kapitale
wyplaconym na poprzedni Dzien Wyceny, zgodnie z § 22 us!. 2 Rozporzqdzenia.
Rezerwa, 0 kt6rej mowa powyzej jest naliczana w kazdym Dniu Wyceny za kazdy dzien roku, wedlug stawek okreslonych w us!. a)
i rozliczana jest do pi~tnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry zostala naliczona.
Platnosci z tytulu koszt6w limitowanych pomniejszajq utworzonq uprzednio

rezerw~.

Stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie Subfunduszem:
Kategoria Jednostek Uczestnictwa

Stawka statutowa

Stawka obowiqzujqca na dzien bilansowy

A

4,0%

4,0%

S

3,5%

3,5%

T

3,0%

3,0%

Kwoty wynagrodzenia za zarzqdzanie naliczane Sq w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kazdej kategorii

odr~bnie.

W 2012 roku Zarzqd Towarzystwa nie podejmowal uchwal 0 zmianie stawek za zarzqdzanie dla Subfunduszu Arka BZ WBK Akcji
Srodkowej i Wschodniej Europy.

Nota 12. Dane por6wnawcze
Dane por6wnawcze

0

jednostkach uczestnictwa
31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

31.12.2010 r.

328491

302958

680199

A

44,28

34,54

52,00

S
T

45,63

35,42

53,05

47,02

36,32

54,13

0

jednostkach uczestnictwa

Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego (w tys. zl)
Wartosc aktyw6w netto na poszczeg61ne kategorie jednostek uczestnictwa na
koniec okresu sprawozdawczego (w zl)
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Informacja dodatkowa
A.

Infonnacje 0 znaczClcych zdarzeniach, dotyczClcych lat ubieglych, ujQtych w sprawozdaniu finansowym za biezClcy
okres sprawozdawczy

Nie dotyczy.
B. Infonnacje 0 znacz,,"cych zdarzeniach, kt6re nastctPily po dniu bilansowym, a nieuwzglQdnionych w sprawozdaniu
finansowym

Nie wystctPily.
C. Zestawienie oraz objasnienie r6znic pomiQdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i por6wnywalnych
danych finansowych a uprzednio sPorzCldzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

W biezqcym sprawozdaniu finansowym dokonano nast~pujqcych zmian danych dotyczqcych roku 2011 w por6wnaniu do
danych zaprezentowanych w sprawozdaniu rocznym za rok 2011
a) Zmiany w Bilansie
Bilans
(w tysiltcach ztotych, z wyjlttkiem liczby (w szt.) i warto~ci jednostek uczestnictwa (w zt))
Dane porownawcze przed
zmiana. prezentacji
Wartosc wedlug stanu na
dzieli bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

Korekta prezentacji danych

Dane porownawcze po zmianie
prezentacji
Wartosc wedlug stanu na dzien
bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

Kapital wplacony

27930361

(1 102707)

26827654

Kapital wyplacony

(26513544)

1 102707

(25410837)

Pozycja

b) Zmiany w Zestawieniu zmian w aktywach netto
Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysiltcach ztotych, z wyjlttkiem liczby (w szt.) i warto~ci jednostek uczestnlctwa (W zt))
Dane porownawcze przed
zmiana. prezentacji
Wartosc wedlug stanu na
dzieli bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

Korekta prezentacji danych

Dane porownawcze po zmianie
prezentacji
Wartosc wedlug stanu na dzien
bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

Zmiana kapitalu wplaconego
(powi~kszenie kapitalu z
tytulu zbytych jednostek
uczestnictwa)

1641555

(941 925)

699630

Zmiana kapitalu
wyplaconego (zmniejszenie
kapltalu z tytulu odkupionych
jednostek uczestniGtwa)

2328091

(941925 )

1 386 166

Pozycja

Zmiana prezentowanych danych spowodowana zostala zmianq sposobu ujmowania w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu
transakcji jednoczesnego nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Dotychczasowy spos6b uj~cia transakcji jednoczesnego
nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa polegal m.in. na jednoczesnym zwi~kszeniu kapitalu wplaconego i kapitalu
wyplaconego Subfunduszu 0 t~ samq wartost. W biezqcym okresie sprawozdawczym dokonano zmiany polegajqcej na
wylqczeniu transakcji jednoczesnego nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa z kapital6w Subfunduszu. Korekta
skutkowala pomniejszeniem kapitalu wplaconego i wyplaconego 0 r6wne sobie kwoty wynikajqce z transakcji jednoczesnego
nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w por6wnywalnych danych finansowych Subfunduszu.
Korekta nie miala wplywu na wartosc aktyw6w netto Subfunduszu w poszczeg61nych dniach wyceny ani na wartosc aktyw6w
netto wykazanq w poszczeg61nych sprawozdaniach finansowych za lata 2010 oraz 2011.
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Od 1 stycznia 2012 roku uleg/a zmianie prezentacja instrument6w emitowanych przez fundusze ETF (Exchange Traded Fund)
w cz~sci "Zestawienie lokat" oraz "Noty Subfunduszu" Wczesniej prezentowane one byly jako sk/adnik "Certyfikaty
Inwestycyjne". Obecnie takie instrumenty ujmowane Sq w ramach pozycji "Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicq".
Wprowadzone zmiany nie majq wplywu na wynik z operacji Subfunduszu Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy.
Ponizej zaprezentowano wplyw tych zmian na dane prezentowane w okresie por6wnawczym
Zestawienie lokat - Tabela gl6wna pozycja
Skladniki lokat

Dane por6wnawcze przed
zmianq prezentacji
Wartosc wedlug wyceny na
dzieri bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

Korekta prezentacji danych

Dane por6wnawcze po zmianie
prezenlacji
Wartosc wedlug wyceny na dzieri
bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

4597

(4597)

-

-

4597

4597

Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane
przez instytucje wsp61nego
inwestowania majqce siedzi~
za granicq

D.

Dokonane korekty btQd6w podstawowych, ich przyczyny, tytuty oraz wptyw wywofanych tym skutk6w finansowych na
sytuacjQ majcttkowct i finansowct ptynnosc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystqpily:
przypadki informowania uczestnik6w 0 korektach wyceny aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktyw6w
netto na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki nierozliczenia

si~

transakcji zawieranych przez Subfundusz.

E. W przypadku niepewnosci co do moiliwoSci kontynuowania dzialalnosci opis tych niepewooSci oraz wskazanie, czy
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwictZane
Nie dotyczy.
F.

Inne inforrnacje nii wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re mogtyby w istotny spos6b wptynctc na ocenQ
sytuacji majcttkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wystqpily.
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1.

CZ~SC

1.1.

Dane

ogolna raportu

identyfikuj~ce

Subfundusz

1.1.1. Nazwa Subfunduszu
Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy

1.1.2. Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu
Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy jest subfunduszem wydzielonym w
Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym.
Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy (zwany dalej Subfunduszem) me
posiada osobowosci prawnej.
Subfundusz zostal utworzony na czas nieokreslony.

1.2.

Dane

identyfikuj~ce

Fundusz

1.2.1. Nazwa Funduszu
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem).
Fundusz moze uZywac nazwy skr6conej Arka BZ WBK FlO.

1.2.2. Siedziba Funduszu
Plac Wolnosci 16
61-739 Poznan

1.2.3. Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
S,!d rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:

1.3.

Dane

identyfikuj~ce

S,!d Okrygowy w Warszawie.
VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
26 Iistopada 2010 r.
RFi 589

Towarzystwo

zarz~dzaj~ce

Funduszem

1.3.1. Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa
Funduszjest zarz'!dzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane
dalej Towarzystwem), z siedzib,! w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16.
Towarzystwo prowadzi dzialalnosc na podstawie decyzji Komisji Papier6w Wartosciowych i
Gield KPWiG-4086-18/98-1 071 wydanej dnia 30 stycznia 1998 r.
Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwajest nieograniczony.
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1.3.2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Slldowym
S,!d rejestrowy:

S,!d Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S,!dowego

Data:
Numer rejestru:
Kapital zakladowy na dzien
bilansowy:

26 lutego 2001 r.
KRSOOOOOO 1132
13.202.000 zl

1.3.3. Kierownik jednostki
Funkcje kierownikajednostki sprawuje Zarz'!d Towarzystwa.
W sklad Zarz'!du Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2012 r. wchodzili:
• Pan J acek Marcinowski

- Prezes Zarz'!du,

• Pani Marlena Janota

- Czlonek Zarz'!du,

• Pan Michal Zimpel

- Czlonek Zarz'!du.

Zgodnie z uchwal,! nr 9 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 28 lutego 2012 r. Pan
Krzysztof Czlapowski zostal odwolany z funkcji Czlonka Zarz'!du z dniem 31 marca 2012 r.
Zgodnie z uchwal,! nr 2 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 3 kwietnia 2012 r. Pan Michal
Zimpel zostal powolany do pelnienia funkcji Czlonka Zarz'!du z dniem podjycia uchwaly.

1.4.

Dane identyfikujllce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony
do badania sprawozdan finansowych

1.4.1. Dane identyfikujllce kluczowego bieglego rewidenta:
lmiy i nazwisko:
Numer w rejestrze:

Bozena Graczyk
9941

1.4.2. Dane identyfikujllce podmiot uprawniony
Firma:
Adres siedziby:
Numer rejestru:
S,!d rejestrowy:
Numer NIP:

KPMG Audyt Spolka z ogramczon,! odpowiedzialnosci,!
sp.k.
ul. Chlodna 51, 00-867 Warszawa
KRS 0000339379
S,!d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S,!dowego
527-26-15-362

KPMG Audyt Sp61ka z ograniczon,! odpowiedzialnosci,! sp.k. jest wpisana na listy podmiotow
uprawnionych do badania sprawozdan finansO\vych, prowadzon,! przez Krajow,! Rady
Bieglych Rewidentow, pod numerem 3546.
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1.5.

Informacje

0

sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporz'!dzone na dzien 31 grudnia 2011 r. i za rok
obrotowy koncz'!cy siy tego dnia zostalo zbadane przez KPMG Audyt sp6lka z ograniczon,!
odpowiedzialnosci,! sp.k i uzyskalo opiniy bieglego rewidenta bez zastrzezen.
Pol'!czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz
ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym zostalo zatwierdzone w dniu 26 kwietnia 2012 r. przez Walne
Zgromadzenie Towarzystwa.
Pol'!czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz
ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w S,!dzie Rejestrowym w dniu 2 maja 2012 r.
Pol'!czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
ogloszone zostalo w Monitorze Polskim B nr 2011 z dnia 11 wrzesnia 2012 r., a sprawozdanie
jednostkowe Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy w Monitorze Polskim B
nr 2014 z dnia 11 wrzesnia 2012 r.

1.6.

Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib,! w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 i dotyczy
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada si y zestawienie lokat oraz bilans
sporz'!dzony na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacj i oraz zestawienie zmian
w aktywach netto za rok obrotowy koncz'!cy siy tego dnia oraz noty objasniaj,!ce i informacja
dodatkowa.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umow'! z dnia
12 lipca 2012 r., zawart'! na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 26 marca 2012 r. odnosnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdaniajednostkowego.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r.
poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), krajowych standard6w rewizji finansowej wydanych
przez Krajow,! Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w Rewizji
Finansowej.
Badanie sprawozdania finansowego zostalo przeprowadzone w siedzibie Funduszu w okresie
od 26 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. oraz od 26 lutego 2013 r. do 8 marca 2013 r.
Zarz'!d Towarzystwajest odpowiedzialny za prawidlowosc ksi,!g rachunkowych, sporz,!dzenie
i rzeteln,! prezentacjy sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw'! 0 rachunkowosci,
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowi,!zuj,!cymi przepisami
prawa.
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Naszym zadaniem bylo, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, ""yrazenie opinii i sporz,!dzenie
raportu uzupdniaj,!cego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci
ksi,!g rachunkowych stanowi,!cych podstawy jego sporz,!dzenia.
Zarz'!d Towarzystwa zloZyl w dniu \VYdania niniejszego raportu oswiadczenie 0 rzetelnosci i
jasnosci zal'!czonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen wplywaj,!cych
w spos6b znacz'!cy na dane wykazane w sprawozdaniujednostko\vym za rok badany.
W trakcie badania sprawozdaniajednostkowego Zarz'!d Towarzystwa zloZyl wszystkie z,!dane
przez nas oswiadczenia, \vyjasnienia i informacje oraz udostypnil nam wszelkie dokumenty
i informacje niezbydne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b
przeprowadzonego badania wynika ze sporz,!dzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajduj,!cej si y w siedzibie podmiotu uprawnionego.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spdniaj,! wym6g niezaleznosci od
badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 usta\vy z dnia
7 maja 2009 r. 0 bieglych rewidentach i ich samorz,!dzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finanso\vych oraz 0 nadzorze pUblicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77 poz.
649 z pozniejszymi zmianami).
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2.

Analiza finansowa Subfunduszu

2.1.

Ogolna analiza sprawozdania jednostkowego

2.1.1. Bilans

Aktywa
Srodki pieniyzne i ich ekwiwalenty
NaleznoSei
Skladniki 1ok at notowane na aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane na akty"nym rynku

Zobowilllania
A ktywa netto
Kapital subfunduszu
Kapital wplacony
Kapital wyplacony

Dochody zatrlYmane
Zakumulowane. nierozdysponowane przychody z lokat netta
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk(strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartoSci 10 kat w odniesieniu do ceny nabycia

Kapital subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa

31.12.2012
11'000

31.1 2.20 II
zt '000

334550
1948
7726
324876

309 397
13 328
6670
288945
454
6439
302958
725974
2342726
(I 616 752)
(407452)
(65853)
(341 599)
(15564)

6059
328491
672 456
2390993
(1718537)
(398582)
(69 180)
(329402)
54617
328491

302958

Liczba

Liczba

A

3 232 471. 592

S
T

3269206.391
769879.382

3 591 485.03 8
4042079.360
983 798.457

Wartosc
aktyw6w netto
najednostky
ucze~tnictwa (z/)

Wartosc
aktyw6w netto
najednostky
uczestnictwa (zl)

44.28
45.63
47.02

34.54
35.42
36.32

Kategorie jednostek uczestnictwa

A

S
T

7
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2.1.2. Rachunek wyniku

Z

operacji
1.01.2012·
31.12.2012
zl '000

1.01.2011 31.12.2011
zt '000

10252
9867
369
16

10 465
10094
371

13 579
11687
517
591
784

20420
17938
560
824
1098

Koszty subfunduszu netto

13579

20420

Przychody z lokat netto

(3327)

(9955)

Zrealizowany i niezrealizowany zysk/(strata)
Zrealizowany zysk/(strata) ze zbycia lokat. w tym:
-:: tytu/u rcJ:inic kurs011ych
Wzrost/(spadek) niezrealizowanego zyskul(straty) z wyceny lokat. w tym:
-:: tytulu N)::nic kursowych

82378
12 197

Przychody z lokat
Dywidendy i inne udzialy w zyskach
Przychody odsetkowe
Pozostale

Koszty subfunduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Op/aty dla depozytariusza
Ujemne saldo rMnic kursowych
Pozosta/e

2810

70181
(1092·1.)

79051

Wynik z operacji

Wynik z
operacji
p rz y p adajacy
na jednostky
uczestnictwa
(z/)

Kategoriajednostck uczestnictwa

9.73
10.21
10.70

A

S
T

8

(180386)
840
(J7 TN)
(181226)
10

on

(190341 )
Wynik z
operacji
p rzy p adajacy
na jednostky
uczestni<.:twa
(z/)
(17.46)

( 17.63)
(17.81 )
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2.2.

Wybrane wskazniki finansowe

Lokaty (zl '000)
Wartosc aktyw6w netto Subfunduszu (zl '000)
Wartosc aktywow netto najednostkcr uczestnictwa A (zl)
Wartosc aktyw6w netto najednostkcr uczestnictwa S (zl)
Wartosc aktywow netto najednostkcr uczestnictwa T (zl)
Kapital Subfunduszu (zl '000)
Wynik z operacji (zl '000)
Procentowa zmiana wartosci aktywow netto na jednostkcr uczestnictwa A
Procentowa zmiana wartosci aktywow netto na jednostkcr uczestnictwa S
Procentowa zmiana wartosci aktywow netto najednostkcr uczestnictwa T

9

3 1.12.20 12

31.12.2011

31.12.2010

324876
328491
44.28
45.63
47.02
(I 718537)

289399
302958
34.54

669231
680199
52.00

35.42
36.32
725974
(190341 )
(33.58%)
(33.23%)
(32.90%)

53.05
54.\3
912874
114218
19.82%
20.40%
21.01%

79051
28.20%
28.83%
29.46%

L~
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3.

Cz~sc

3.1.

System rachunkowosci

IClipelniajq(~v::

badania sprawo::daniajednostkowego
::a rok obrotowy kO/ic::qcy sir 31 grlldnia 2012 r.

szczeg610wa raportu

Subfundusz posiada aktualn'l dokumentacjy opisuj'lC'l zasady rachunkowosci, przyjyte przez
Zarz'ld Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy 0 rachunkowosci
i rozporz'ldzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczeg6lnych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r., nr 249, poz. 1859)
("Rozporz'ldzenie").
W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego
wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dzialania systemu rachunkowosci.

dokonalismy

W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znacz'lcych nieprawidlowosci
dotycz'lcych systemu rachunkowosci, kt6re nie zostalyby usuniyte, a mogly miec istotny
wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci.
Subfundusz przeprowadzil inwentaryzacjy skladnik6w maj'ltkowych w terminach okrdlonych
wart. 26 ustawy 0 rachunkowosci oraz dokonala rozliczenia i ujycia w ksiygachjej wynik6w.

3.2.

Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z
uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktyw6w
W zakresie objytym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych
nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, termin6w i
procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosci wyceny aktyw6w
wedlug zasad okrdlonych w przepisach prawa i statucie Funduszu. Przeprowadzone badanie
nie mialo na celu weryfikacji polityki inwestycyjnej Subfunduszu i dotrzymywania strategii
zarz'ldzania jego lokatami.

10
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3.3.

Noty objasniajqce
jednostkowego

informacja

dodatkowa

do

sprawozdania

Dane zawarte w notach objasniaj'lcych i infonnacji dodatkowej do sprawozdania
jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i
prawidlowo. Noty objasniaj'lce i infonnacja dodatkowa stanowi'l integraln'l cZysc
sprawozdania jednostkowego.

W imieniu KPMG Aud}1 Sp6lka z ograniczon'l odpowiedzialnosci'l sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa
fFt
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Malda'e~ Grzesik

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

Bie~ly r~wident

Nr ewid~cyjny 12032

18 kwietnia 2013 r.
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SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych
Subfundusz
w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest zalqcznikiem do sprawozdania polqczonego funduszu
Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

li) ......lIC
"

-

~
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-

Fundusze Inwestycyjne Arka
-

~

~

-

-

~~~-

Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych
subfundusz w Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Opinia i Raport
Niezaleznego Bieglego Rewidenta
Rok obrotowy koncz'!cy si y
31 grudnia 2012 r.

Opinia zawiera 2 strony
Raport uzupemiajqcy zawiera 11 stron
Opinia niezaleznego bieglego rewidenta
oraz raport uzupemiajqcy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy konczqcy sit(
3 1 grudnia 2012 r.

(0 2013 KPMG Audyt sp&lka Z ograniczon'l odpowiedzialnosci'l sp k jest polsk'l spolk'l komandytow'l i czlonkiem sieci KPMG
skladaj'lcej si~ z niezaleznych spolek czlonkowskich stowarzy'szonych z KPMG International Cooperative
CKPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego Wszelkie prawa zastrzezone

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

KPMG Audyt
Spo/ka z ograniczon<!
odpowiedzialnosci<! sp.k.
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa
Poland

Telefon
Fax
E-mail
Internet

+4822 528 11 00
+48 22 528 10 09
kpmg@kprng.pl
wwwkprngpl

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Opinia 0 sprawozdaniu jednostkowym
Przeprowadzilismy badanie zal'!czonego sprawozdania jednostkowego Arka BZ WBK
Funduszy Akcji Zagranicznych subfunduszu w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym
Otwartym z siedzib,! w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 ("Subfundusz"), na kt6re sklada siy
zestawienie lokat oraz bilans sporZ'ldzone na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z
operacji oraz zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy koncZ'lcy siy tego dnia oraz
noty objaSniaj,!ce i informacja dodatkowa.

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
Zarz'!d BZ WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksi,!g rachunkowych, sporz,!dzenie i rzeteln'! prezentacjy tego
sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw'! z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci
(Oz. U. z 2013 r. poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), wydanymi najej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz innymi obowi,!zuj,!cymi przepisami prawa. Zarz'!d Towarzystwa jest
odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrznq., kt6r,! uznaje za niezbydn,!, aby sporz'!dzane
sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych
dzialan lub blyd6w.
Zgodnie z ustaw'! 0 rachunkowosci, Zarz'!d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej S,!
zobowi,!zani do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagama
przewidziane w tej ustawie.

Odpowiedzialnosc Bieg/ego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opml1 0 tym
sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksi,!g rachunkowych stanowi,!cych podstawy
jego sporZ'ldzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy 0 rachunkowosci, krajowych standard6w rewizji finansowej
wydanych przez Krajow,! Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w
Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladaj,! na nas obowi,!zek postypowania zgodnego z
zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac
racjonaln,! pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowi,!ce podstawy
jego sporZ'ldzenia S,! wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur maj,!cych na celu uzyskanie dowod6w badania
dotycz'!cych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur
badania zaleZy od naszego os,!du, w tym oceny ryzyka wyst,!pienia istotnej nieprawidlowosci
sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub blyd6w. Przeprowadzaj'!c oceny
tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrzn,! zwi,!zan,! ze sporz,!dzeniem oraz
rzeteln,! prezentacj,! sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do
okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyrazenia opinii na temat skutecznosci dzialania
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kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje r6wniez oceny odpowiedniosci stosowanej
polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w dokonanych przez Zarz'!d oraz oceny og61nej
prezentacj i sprawozdania jednostkowego.
Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowi,! wystarczaj,!C'l
odpowiedni,! podstawy do ""yrazenia przez nas opinii z badania.

Op in ia

Naszym zdaniem, zal'!czone sprawozdanie jednostkowe Arka BZ WBK Funduszy Akcji
Zagranicznych subfunduszu w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym przedstawia
rzetelnie i jasno sytuacjy maj,!tkow,! i finansow'! Subfunduszu na dzien 31 grudnia 2012 r.,
wynik z operacji za rok obrotowy koncz'!cy siy tego dnia, zostalo sporz'!dzone, we wszystkich
istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci obowi,!zuj,!cymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej okreslonymi w ustawie 0 rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepisach wykonawczych, jest zgodne z wplywaj,!cymi na tresc sprawozdania jednostkowego
Subfunduszu przepisami prawa i postanowieniami statutu Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego oraz zostalo sporz'!dzone na podstawie prawidlowo prowadzonych,
we wszystkich istotnych aspektach, ksi,!g rachunkowych.

W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczon,! odpowiedzialnosci,! sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BZ WoK Towarzvstwo Funduszv Inwestvcvlnvch S.ft.
pl. Wolnosci 16. 61·139 Poznan
telefon: (+48] 6185513 22
laks: (+48] 61 855 13 21

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z
pozniejszymi zmianami) oraz rozporzqdzeniem Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczegolnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarzqd BZ
WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK
Funduszy Akcji Zagranicznych subfundusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym za okres
od I stycznia2012rokudo31 grudnia2012roku,ktoreobejmuje:
I.

Zestawienie lokat wedlug stanu na dzieri 31 grudnia 2012 roku wykazujqce skladniki lokat subfunduszu
w wysokosci 17360 tys. zl.

2.

Bilans subfunduszu sporzqdzony na dzieri 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokosci
17 498 tys. zl.

3.

Rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy dodatni
wynik z operacji w kwocie I 815 tys. zl.

4.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqce
zmniejszenie wartosci aktywow netto subfunduszu w wysokosci 6 740 tys. zl.

5.

Noty objasniajqce.

6.

Informac.i~

dodatkowq.

W imieniu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Jacek Marcinowski

Michal Zimpel

Marlena Janota

Aleksandra Juszczyk

Czlonek Zarzqdu

Cztonek Zarzqdu

Dyrektor Dzialu
Wyceny i
Sprawozdawczosci
Funduszy Inwestycyjnych

n

pre/e. s Zarzqdu

II,
O\~0~V~

(osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiqg
rachunkowych)

"
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Zestawienie lokat
1) Tabela gl6wna
31.12.2011 r.

31.12.2012 r.

Wartojt
wedtug ceny
nabycia
(wtys. zt)

SKtADNIKI LOKAT

Akcje

Wartojt
wedtug
wyceny na
dziel'i
bilansowy
(wtys. zt)

793

1134

Procentowy
udziatw
aktywach
og6lem

Wartojt
wedtug ceny
nabycia
(wtys. zt)

5,83%

2203

Wartojt
wedtug
wyceny na
dziel'i
bilansowy
(wtys. zt)
2099

Procentowy
udziatw
aktywach
og6lem

8,58%

-

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

-

Prawa poboru

-

Kwity depozytowe

503

472

2,43%

487

423

1,73%

-

Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe
Instrumenty pochodne
Udzialy w sp6lkach z ograniczonq
odpowiedzialnosciq

-

Jednostki uczestnictwa

-

Cerlyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za
granicq

13770

15754

81,07%

16083

20601

84,24%

-

Wierzytelnosci
Weksle

-

Depozyty

-

Waluty
Nienuchomosci
Statki morskie

-

Inne

15066

Suma

17360

-

3

89,33%

18773

23123

94,55%

Roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Subfundusz w Arka BZ WBK FlO

2) Tabele uzupelniajetce

Akcje

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

WartoSt
wedlug
wycenyna
dzIen
bllansowy
(wtys. zl)

Procentowy
udzialw
aktywach
og6lem

74

92

0,47%

Turcja

138

146

0,75%

Austria

81

108

0,56%

Kraj sledziby
emitenta

Llczba

WartoSt
wedlug
ceny
nabycia
(wtys. zI)

Notowane na aktywnym rynku regulowanym
BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC
(GBOOB759CR16)

Aktywny rynek
r-egulowany

London Stock
Exchange

1784

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK AS,
(TRACARSI91JO)

Aktywny rynek

Istanbul Stock
Exchange

19525

Istanbul Stock
Exchange

781
0,265

Turcja

12241

Turcja

138

182

,0,94%

94

177

0,91%

regulowany

Aktywny rynek

DO & CO AG (ATOOO0818802)

regulowany

DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS,
{TRADOHOL91 08)

regulowany

Istanbul Stock
Exchange

DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A,S
(TREDOTOOO013)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

Aktywny rynek

Vienna Stock
Exchange

1799

Austria

Istanbul Stock
Exchange

0,341

Turcja

4003

Wielka Brytania

34

75

0,38%

84377

Rzeczpospolita
Polska

59

55

0,28%

24963,409

Turcja

27

140

0,72%

106

110

0,57%

0

0,00%

42

49

0,25%

793

1134

5,83%

ERSTE GROUP BANK AG (AT0000852011)
HACI OMER SABANCI HOLDING AS,
{TRASAHOL91 05)

Aktywny rynek

Wielka Brytania

regulowany

Aktywny rynek
regulowany

INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC
(GBOOB1YKG049)

Aktywny rynek

°
°

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCY JNY
MIDAS SA (PLNFI0900014)

regulowany

TORUNLAR GAYRIMENKUL Y ATIRIM
ORTAKLIGI AS, (TRETRGYOOO18)

regulowany

London Stock
Exchange
Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Istanbul Stock
Exchange

TRAKYA CAM SANAYII AS, (TRATRKCM91F7)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

25965,068

Turcja

TURK HAVA YOLLARI AS, (TRATHYA091M5)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,884

Turcja

WIENERBERGER AG (ATOOOO831706)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

1742

Austria

regulowany

Aktywny rynek
Aktywny rynek

Surna

1n 181,967

Kwlty depozytowe

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj sledziby

Liczba

emitente

WartoSC
wedlug
ceny
nabycla
(w tys. zI)

Wartost
wedlug
wyceny na
dzIe1i
bllansowy
(wtys. zI)

0,00%

0,00%

Procentowy
udzlalw
aktywach
og6lem

Notowana na aktywnym rynku regulowanym
GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC GDR
(US3795102021)

Aktywny rynek

London

regulowany

International

GLOBAL TRANS INVESTMENT PLC GDR
(US37949E2046)

Aktywny ry nek
regu10wany

London
International

996

Cypr

42

44

0,22%

3114

Cypr

189

159

0,82%

7065

Rosja

272

269

1,39%

503

472

2,43%

Notowane na aktywnym rynku nleregulowanym
OAO SBERBANK ADR (US80585Y3080)

Aktywny rynek

London

nieregulowany

International

11175

Surna

TytuIy uczestnlctwa emltowane
przez instytucje wsp61nego
inwestowania majllce siedzlb9 za
granicll

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitente

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

Wartosc
wedlug
ceny
nabycia
(wtys. z/)

Wartost
wedlug
wycenyna
dzien
bilansowy
(w tys. z/)

Procentowy
udzlalw
aktywach

og6Iem

Notowane na aktywnym rynku regulowanym
ISHARES CORE sap 500 ETF
(US4842872000)

Aktywny rynek
regulowany

BATS
TRADING

iShares Core sap
500 Investment
Fund

Stany
Zjednoczone

4755

1333

2110

10,86%

Frankfurt
Exchange Xetra

iShares DAX (DE)
Investment Fund

Niemcy

6782

1567

1910

9,83%

Notowane na aktywnym rynku nleregulowanym
ISH ARES DAX (DE) INVESTMENT
FUND ETF (DEOO05933931)

Aktywny rynek
nieregulowany
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Tytuly uczestnictwa emitowane
przez Instytucje wspelnego
inwestowanla maj'lce siedzib" za
graniC<t

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emltenta

Kraj siedziby
emitenta

llczba

Wartosc
wedlug
eeny
nabycia
(w tys. zI)

WartoSc
wedlug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. zI)

Procentowy
udzia/w
aktywach
og6lem

Nienotowane na rynku aktywnym

ABERDEEN GLOBAL FUND SICAV
SUB-FUND ABERDEEN GLOBAL
EMERGING MARKETS EQUITY
FUND 12 (LU0231479717)

Nienotowane
na rynku

nie dotyczy

aktywnym

Aberdeen Global
Fund

Luksemburg

9612,976

2075

2160

11,12%

Luksemburg

552,995

3467

3869

19,91%

6201,36

1571

2053

10,56%

B4 756,6527

3757

3652

18,79%

112660,9837

13770

15754

81,07%

AlLlANZ GLOBAL INVESTORS
FUND SICAV SUB-FUND ALLlANZ
EUROPE EQUITY GROWTH - ITEUR (LU0256881128)

Nienotowane
na rynku
aktywnym

nie dotyczy

BLACKROCKGLOBALFUNDS
SICAV SUB-FUND EUROPEAN
FUND A2 EUR (LU0011846440)

N'tenotowane
na rynku
aktywnym

nie dotyczy

Blackrock Global
Funds SICAV

Luksemburg

BROWN ADVISORY FUND OPEN,
END SUB-FUND BROWN
ADVISORY US EQUITY GROWTH
FUND AUS (IEOOBOPVD642)

Nienotowane
na rynku
aktywnym

nie dotyczy

Brown Advisory
Fund

Irlandia

Allianz Global
Investors Fund

SICAV

Suma
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Bilans
(w tysiClcach ztotych, z wyjCltkiem liczby (w szt) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt»
31.12.2012 r.

31.12.2011 r.
19435

24456

2062

1235

13

98

5626

11 311

11734

11 812

II. Zobowhtzania

1937

218

III. Aktywa netto

17498

24238

IV. Kapitat Subfunduszu

19841

28396

122488

114700

(102647)

(86304)

V. Dochody zatrzymane

(4638)

(8508)

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

(1 842)

(1 238)

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

(2796)

(7270)

2295

4350

17498

24238

I. Aktywa
1. Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
2. Naleznosci
3. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
4. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

1. Kapital wplacony
2. Kapital wyplacony

VI. Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
VII. Kapitat Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa

Liczba

Liczba

A

165887,175

187826,292

S

167705,302

256445,410

T

5305,617

62495,530

Wartos¢ aktyw6w netto na
jednostkQ uczestnictwa

Kategorie jednostek uczestnictwa

Wartos¢ aktyw6w netto na
jednostkQ uczestnictwa

A

51,22

47,46

S

52,01

47,95

T

52,80

48,45

Bilans nalezy analizowa6 lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
finansowego.
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Rachunek wyniku

Z

operacji

(w tysictcach zlotych, Z wyi<ttkiem wyniku z operacji na jednostkQ uczestnictwa (w zt))
1.01.2012 r.·
31.12.2012 r.

1.01.2011 r.31.12.2011 r.

I. Przychody z lokat

144

422

1. Dywidendy i inne udzialy w zyskach

118

166

12

2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo r6znic kursowych

17
218

14

21

II. Koszty Subfunduszu

748

645

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

476

550

56

64

0

0

4. Pozostale

2. Oplaty dla Depozytariusza
3. Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
4. Ujemne saldo r6znic kursowych

194
22

5. Pozostale

31

-

-

748

645

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

(604)

(223)

VI. Zrealizowany I niezreallzowany zysk (strata)

2419

255

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

4474

1095

- z tytulu r6i:nic kursowych

1418

251

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

(2055)

(840)

- z ty1u1u r6znic kursowych

(2927)

1797

III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo
IV. Koszty Subfunduszu netto (II-III)

1815

VII. Wynlk z operacji

Wynlk z operacjl
przypadajltcy na
kategori'l jednostek
uczestnlctwa

Kategoria jednostek uczestnictwa

32
Wynlk z operacji
przypadajltcy na
kategori'l jednostek
uczestnictwa

A

3,76

0,74

S

4,06

0,98

T

4,35

1,23

Rachunek wymku z operaCJI nalezy anahzowac Iqczme z notaml obJasmaJqcyml I InformaCJq dodatkowq, kt6re stanOWlq mtegralnq cz,sc sprawozdanla
finansowego.
Wynik z operacji przypadajqcy na jednostk, uczestnictwa obliczono w nast,pujqcy spos6b:
Dla kazdego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostaly zmiany w aktywach netto na poszczeg61ne typy jednostek uczestnictwa oraz analogiczne
zmiany w wartosciach kapitalu, R6znica tych dw6ch wartosci na kazdy dzien wyceny stanowi dzienny wynik z operacji dla danego typu jednostki.
Obliczony w ten spos6b wynik z operacji na dany typ jednostki podzielony zostal przez liczb, jednostek uczestnictwa przypadajqcq na dany dzien
wyceny. Suma obliczonych w ten spos6b iloraz6w stanowi wynik z operacji przypadajqcy na kategori, jednostek uczestnictwa.

7

Roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Subfundusz w Arka BZ WBK FlO

Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysiClcach ztotych, z wyjCltkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))
1.01.2011 r.31.12.2011 r.

1.01.2012 r.·
31.12.2012 r.
I. Zmiana wartosci aktyw6w netto

1. Wartosc aktyw6w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

24238

27403

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

1 815

32

a) przychody z lokat netto

(604)

(223)

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia loka!

4474

1 095

(2055)

(840)

1815

32

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochod6w (przychod6w) Subfunduszu (razem), w tym:

-

a) z przychodow z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychod6w ze zbycia lokat
(8555)

(3197)

7788

13084

16343

16281

6. t.qczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

(6740)

(3165)

7. Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego

17498

24238

8. Srednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

21 995

25.189

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego (powi~kszenie kapitalu z tytulu zbytych jednostek
uczestnictwa)
b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionych jednostek
uczestnictwa)

II. Zmiana IIczby jednostek uczestnictwa

1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
74021,329

93884,579

S

87891,938

154359,794

T

4972,947

71 298,968

A

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

A

95960,446

140967,276

S

176632,046

202085,103

T

62162,860

54176,609

A

(21 939,117)

(47082,697)

S

(88740,108)

(47725,309)

T

(57189,913)

17122,359

c) saldo zmian

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajqco od poczqtku dzialalnosci Subfunduszu, w
tym:
a) liczba zbytyCh jednostek uczestnictwa

A

1 131 849,343

1 057828,014

S

1 435637,923

1 347745,985

T

363077,748

358104,801

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

A

965962,168

870001,722

S

1 267 932,621

1 091 300,575

T

357772,131

295609,271

c) saldo zmian

A

165887,175

187826,292

S

167705,302

256445,410

T

5305,617

62495,530

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

A

165887,175

187826,292

S

167705,302

256445,410

T

5305,617

62495,530
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1.01.2012 r.31.12.2012 r.

1.01.2011 r.31.12.2011 r.

-----~

III. Zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa

1. Wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec poprzedniego ckresu
sprawozdawczego

---

A

47,46

46,72

S

47,95

46,97

T

48,45

47,21

A

51,22

47,46

S

52,01

47,95

T

52,80

48,45

2. Wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec biei:<tcego okresu
sprawozdawczego

3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w neUo na jednostk~ uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym

I

A

7,92%

1,58%

S

8,47%

2,09%

T

8,98%

2,63%

4. Minimalna wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym

A
data wyceny

S
data wyceny

T
data wyceny

47,50

40,04

2012-01-31

2011-08-10

48,02

40,38

2012-01-31

2011-08-10

48,53

40,72

2012-01-31

2011-08-10

5. Maksymalna wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym

A

-

.-

data wyceny

-

S
data wyceny

52,01

47,88

2012-12-10

2011-02-15

52,80

48,25

2012-12-10

2011-12-06

53,61

48,73

2012-12-10

2011-12-06

A

51,04

47,46

S

51,83

47,95

T

52,61

48,45

T

-

data wyceny
6. Wartost aktyw6w nettc na jednostk~ uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie
sprawozdawczym

2012-12-28

2011-12-30

IV. procentowy udzlat koszt6w Subfunduszu w srednlej wartosci aktyw6w netto

data wyceny

3,40%

2,56%

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

2,16%

2,18%

2. Procentowy udzial Opla! dla Depozytariusza

0,25%

0,25%

Wszystkle wartosci procentowe zawarte w zestawlenlu zostaly pohczone w skall calego roku.
Zestawienie zmian w aktywach neUo nalezy analizowac l<tcznie z notami objasniaj<tcymi i informacj<t dodatkow't, kt6re stanowi<t integraln<t
sprawozdania finansowego.
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Noty objasniajctce
Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis przyj'ltych zasad rachunkowosci
a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zostalo sporzqdzone zgodnie z ustawq
z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330 z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami
rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859).
Sprawozdanie zostalo sporzqdzone w jfilzyku polskim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty, z wyjqtkiem wartosci aktyw6w
netlo na jednostkfil uczestnictwa, podane zostaly w tysiqcach zlotych. Wartost aktyw6w netlo na jednostkfil uczestnictwa pod ana
zostala w zlotych (z dokladnosciq do 0,01 zl). Liczba jednostek uczestnictwa zostala pod ana z dokladnosciq do 0,001 sztuki.
b)

Zmiany zasad ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym

Od 1 stycznia 2012 roku ulegla zmianie prezentacja instrument6w emitowanych przez fundusze ETF (Exchange Traded Fund)
w cZfilsci ,,lestawienie lokat" oraz "Noty Subfunduszu". Wczesniej byly one prezentowane jako skladnik "Certyfikaty
Inwestycyjne". Obecnie takie instrumenty ujmowane Sq w ramach pozycji "Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzibfil za granicq".
Wplyw tych zmian na sprawozdanie finansowe zostal przedstawiony w punkcie C Informacji dodatkowej.
Dane za okres por6wnawczy zostaly zaprezentowane zgodnie z obecnymi zasadami prezentacji.

c)

Zasady ujmowania w ksifilgach rachunkowych operacji dotyczqcych Subfunduszu
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje sifil w ksifilgach rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w ksifil90wych
w okresie, kt6rego dotyczq.
Nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje sifil w ksifil9ach rachunkowych Subfunduszu w dacie
zawarcia umowy. Skladniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w Oniu Wyceny po godzinie 23:00 czasu polskiego
oraz skladniki, dla kt6rych do tego momentu nie otrzymano potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglfildnia sifil w najblizszej
wycenie aktyw6w Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiqzan.
Jezeli nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz w wyniku braku otrzymania przez Subfundusz potwierdzenia
zawarcia umowy we wskazanym powyzej terminie zostalo ujfilte w ksifil9ach rachunkowych Subfunduszu w dniu nastfilpnym
po dniu zawarcia umowy wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku instrumentu finansowego wycenianego w
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje sifil
wszystkie parametry wynikajqce z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a przede wszystkim datfil zawarcia oraz
rozliczenia (daty przeplyw6w pienifilznych) transakcji.
Nabyte skladniki lokat ujmuje sifil w ksifil9ach rachunkowych Subfunduszu wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowlzJe
maklerskie. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie ujmuje sifil w ksifilgach rachunkowych Subfunduszu wedlug wartosci
ksifilgowej r6wnej zero.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostajq transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego, w ksifil9ach
rachunkowych Subfunduszu w pierwszej kolejnosci ujmuje sifil transakcjfil nabycia.
Naleznq dywidendfil z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje sifil w ksifilgach rachunkowych w dniu, w kt6rym na
potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzglfildniajqcy wartosci tego prawa do
dywidendy. W przypadku kwit6w depozytowych i innych instrument6w finansowych 0 charakterze podobnym do akcji
naleznq dywidendfil ujmuje sifil w ksifil9ach rachunkowych w dniu otrzymania wiarygodnej informacji 0 wartosci wyplacanej
dywidendy.
Podatek od naleznej dywidendy z tytulu posiadanych papier6w wartosciowych wchodzqcych w sklad portfela
inwestycyjnego Subfunduszu ujmowany jest jako koszt w dniu ujfilcia dywidendy w ksifilgach rachunkowych, w wysokosci
podatku pobranego u zr6dla.
Przyslugujqce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje sifil w ksifil9ach rachunkowych w dniu, w kt6rym
na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzglfildniajqcy wartosci tego prawa poboru.
Przyslugujqce prawo poboru akcji nienotowanyCh na aktywnym rynku ujmuje sifil w ksifilgach rachunkowych w dniu
nastfilpnym po dniu ustalenia tych praw.
Prawa poboru, po zakonczeniu notowan na rynku zorganizowanym, pozostajq w portfelu Subfunduszu do dnia ich
wygasnifilcia, a ich wartost jest r6wna wartosci z ostatniego dnia notowania. Zapis na akcje z wykorzystaniem praw poboru
wykazywany jest w pozycji naleznosci w lqcznej wartosci przelewu na subskrypcjfil oraz wartosci praw poboru z ostatniego
dnia notowania.
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Niewykonane prawo poboru uznaje sifil za zbyte, wedlug wartosci r6wnej zero, w dniu nastfilpnym po dniu wygasnifilcia tego
prawa,
Srodki w walucie nabyte przez fundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w
walucie obcej nie stanowiq lokat funduszu a ich ujfilcie w ksifilgach nastfilpuje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty,
W przypadku sprzedazy waluly ujfilcie w ksifilgach nast~puje w dacie rozliczenia sprzedazy,
Zobowiqzania i naleznosci funduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzedaZy waluty w zwiqzku z
rozliczeniami walutowymi kupna lub sprzedazy papier6w wartosciowych ujmuje sifil w ksifilgach rachunkowych w dniu
zawarcia transakcji (kontrakt forward walutowy), Gdy wartost godziwa kontraktu jest:
• dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu,
• ujemna, kontrakt ujmowany jest w pasywach bilansu,
przy czfilsciowym zamknifilciu kontraktu forward zobowiqzania i naleznosci funduszu wynikajqce z zawartej transakcji bfild q
kompensowane w przypadku, gdy:
• fundusz posiada wazny prawnie tytul do kom pensaty tych zobowiqzan i naleznosci;
• fundusz zamierza rozliczyt transakcjfil w kwocie netlo poddanych kompensacie zobowiqzan i naleznosci lub
jednoczesnie takie naleznosci wylqczyt z ksiqg rachunkowych, a zobowiqzanie finansowo rozliczyt.
Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dluzej niz w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje sifil jak kontrakty walutowe.
Za dzien roboczy uznaje sifil dzien roboczy w kazdym panstwie, kt6rego waluta jest przedmiotem transakcji. Transakcje Ie
ujmuje sifil w ksifilgach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci ksifilgowej r6wnej zero, natomiast
wynik odnosi sifil w r6znice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia sifil je wedlug sredniego kursu wyliczonego dla
danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje sifil w walucie, w kt6rej Sq wyrazone, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu
wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzien ujfilcia tych operacji w ksifilgach
rachunkowych Subfunduszu.
Prowizja maklerska zaptacona przy zbyciu skladnika lokat obniza wynik ze sprzedazy danej lokaty.
Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wplywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
Zysk lub stratfil ze zbycia lokat oraz walut wylicza sifil metodq "najdrozsze sprzedaje sifil jako pierwsze", polegajqcq na
przypisaniu zbytym skladnikom najwyzszej ceny nabycia danego skladnika lokat, a w przypadku skladnik6w wycenianych
w wysokosci skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej
biezqcej wartosci ksifilgowej. Rozchodowaniu podlegajq wylqcznie papiery pochodzqce z transakcji kupna, kt6rych dzien
rozliczenia kupna przypada najp6zniej na dzien rozliczenia transakcji sprzedazy. Metody tej nie stosuje sifil do skladnik6w
lokat bfildqcych przedmiotem transakcji przy zobowiqzaniu sifil drugiej strony do odkupu.
Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuje udzial zrealizowanych r6znic kursowych w transakcjach zbycia
skladnik6w lokat.
przyrost wartosci dluznych papier6w wartosciowych w okresie mifildzy ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu obliczany
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej powifilksza niezrealizowany zysk/stratfil z wyceny lokat.
Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci dywidendy i inne udzialy w zyskach, dodatnie saldo r6znic kursowych powstale
w zwiqzku z wycenq srodk6w pienifilinych, naleinosci oraz zobowiqzan w walutach obcych, a taki:e przychody odsetkowe,
w sklad kt6rych wchodzq odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w przypadku dlui:nych
papier6w wartosciowych wycenianych w wartosci godziwej - naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papier6w
przez emitenta oraz odpisy dyskonta.
Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza sifil przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody
odsetkowe od dluinych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza sifil zgodnie z zasadami
ustalonymi dla tych papier6w wartosciowych przez emitenta.
Odsetki naliczone oraz naleine od srodk6w pienifilinych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powifilkszajq
wartost aktyw6w Subfunduszu w Dniu Wyceny.
Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego albo kapitalu wyptaconego jest dzien zbycia lub odkupienia
jednostek uczestnictwa. Na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na jednostkfil uczestnictwa w okreslonym Dniu
Wyceny nie uwzglfildnia sifil zmian w kapitale wplaconym oraz zmian kapitalu wyplaconego zwiqzanych z wplatami lub
wyptatami ujmowanymi w rejestrze uczestnik6w w tym Dniu Wyceny.
Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg61nosci koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo r6inic kursowych
powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pienifilinych, naleinosci oraz zobowiqzan w walutach obcych, a takie koszty
odsetkowe, do kt6rych zaliczamy Qdsetki od zaciqgnifiltych kredyt6w i poiyczek oraz amortyzacjfil premii.
Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i poiyczek zaciqgnifiltych przez Subfundusz rozlicza sifil w czasie, przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej.
Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa. Szczeg6fowe informacje zostaly zawarte w nocie 11.
NastfilpujqCe koszty zwiqzane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane Sq z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i oplaty
maklerskie i bankowe, w tym zwiqzane z transakcjami kupna i sprzedaiy papier6w wartosciowych i praw majqtkowych,
prowizje i optaty zwiqzane z przechowywaniem aktyw6w Subfunduszu, odsetki od kredyt6w i poiyczek zaciqgnifiltych przez
Subfundusz, prowizje i oplaty zwiqzane z przekazami pocztowymi, podatki i inne obciqienia naloione przez wlasciwe
organy administracji publicznej, w tym optaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne. Wyiej wymienione koszty stanowiq
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koszty nielimitowane Subfunduszu i sqpokrywane zgodnie z umowami, na podstawie kt6rych Subfundusz jest zobowiqzany
do ich ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez wlasciwe organy administracji publicznej.
Pozostale koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze srodk6w wlasnych.
d)

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowiqzan i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia sifil, a zobowiqzania Subfunduszu ustala sifil w Dniu Wyceny (dzien okreslony w statucie
Subfunduszu, w kt6rym wycenia sifil aktywa Subfunduszu, ustala sifil wartost zobowiqzan Subfunduszu, ustala sifil wartost
aktyw6w netto Subfunduszu oraz wartost aktyw6w netto przypadajqcych na jednostkfil uczestnictwa albo certyfikat
inwestycyjny) oraz na dzien sporzqdzania sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia sifil, a zobowiqzania Subfunduszu ustala sifil wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci
godziwej.
1.

Wartost godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczeg6lnosci: akcji, warrant6w
subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwit6w depozytowych, list6w zastawnych, dluznych papier6w
wartosciowych, w tym obligacji zamiennych bez uwzglfildnienia prawa do zamiany, chyba ze jest dostfilpna wartost
godziwa tego prawa, certyfikat6w inwestycyjnych, tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego
inwestowania majqce siedzibfil za granicq) wyznacza sifil - ze wzglfildu na godziny zamknifilcia aktywnych rynk6w
zagranicznych, na kt6rych moze lokowat Subfundusz - wedlug kurs6w dostfilpnych 0 godzinie 23:00 (dwudziestej
trzeciej zero zero) czasu polskiego w nastfilpujqCY spos6b:
a)

jezeli Dzien Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug
ostatniego dostfilpnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu
Wyceny, z zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny
kursu zamknifilcia, a w przypadku braku kursu zamknifilcia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej
jego odpowiednik, za ostatni dostfilpny kurs przyjmuje sifil ten kurs albo wartost z Dnia Wyceny.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan ciqglych, w kt6rym wyznaczany i oglaszany jest kurs
zamknifilcia przyjmuje sifil ostatni kurs zamknifilcia w systemie notowan ciqglych dostfilpny 0 godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan ciqglych bez odrfilbnego wyznaczania kursu
zamknifilcia przyjmuje sifil ostatniq cenfil transakcyjnq dostfilpnq 0 godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan jednolitych przyjmuje sifil ostatni kurs ustalony w
systemie kursu jednolitego.

2.

3.

b)

jezeli Dzien Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrot6w na danym skladniku aktyw6w jest znaczqco niski albo na danym skladniku aktyw6w nie
zawarto zadnej transakcji - wedlug ostatniego dostfilpnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego
na aktywnym rynku, skorygowanego w spos6b umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci
godziwej, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8, z zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu
dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknifilcia, a w przypadku braku kursu zamknifilcia - innej,
ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik, za ostatni dostfilpny kurs przyjmuje sifil ten kurs
albo wartost z uwzglfildnieniem istotnych zdarzen majqcych wplyw na ten kurs albo wartost;

c)

jezeli Dzien Wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego
dostfilpnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknifilcia ustalonego na aktywnym rynku, a w
przypadku braku kursu zamknifilcia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik,
skorygowanej w spos6b umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej. Za wiarygodnie
oszacowanq wartost godziwq danego skladnika aktyw6w notowanego na aktywnym rynku uznaje sifil wartost
wyznaczonq poprzez zastosowanie Przyjfiltego w uzgodnieniu z Depozytariuszem modelu wyceny najbardziej
odpowiedniego dla danego skladnika lokat, zgodnie z najlepszq wiedzq Subfunduszu i praktykq rynku
finansowego.

W przypadku gdy skladnik lokat jest przedmiotem obrotu na wifilcej niz jednym aktywnym rynku, wartosciq godziwq
jest kurs ustalony na rynku gl6wnym. Wyboru rynku gl6wnego dokonuje sifil na koniec kazdego kolejnego miesiqca
kalendarzowego na podstawie wolumenu obrotu na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku, pod
warunkiem ze Subfundusz moze dokonywat transakcji na tym rynku. W przypadku gdy brak jest mozliwosci
obiektywnego lub wiarygodnego ustalenia wielkosci wolumenu obrotu lub w przypadku identycznego wolumenu na
kilku aktywnych rynkach, Subfundusz stosuje kolejne, mozliwe do zastosowania kryterium:
a)

liczba zawartych transakcji na danym sktadniku lokat na danym aktywnym rynku;

b)

ilost danego skladnika lokat wprowadzona do obrotu na danym aktywnym rynku;

c)

kolejnost wprowadzania do obrotu - jako rynek gl6wny wybiera sifil rynek, na kt6rym dany skladnik lokat byl
notowany najwczesniej.

Wartost skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza sifil w nastfilPujqCY spos6b:
a)

list6w zastawnych, obligacji, bon6w skarbowych oraz pozostalych dluznych papier6w wartosciowych - w
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek
wyceny tych skladnik6w lokat zalicza sifil odpowiednio do przychod6w odsetkowych albo koszt6w odsetkowych
Subfunduszu;

b)

jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzibfil za granicq - wedtug wartosci godziwej ustalonej jako wartost
aktyw6w netto na jednostkfil uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, ogloszonych przez -
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odpowiednio - Subfundusz lub instytucjfil wsp61nego inwestowania do godziny 23:00 (dwudziestej trzeciej zero
zero) czasu polskiego w Dniu Wyceny, z uwzglfildnieniem zdarzen majqcych istotny wplyw na wartost godziwq
powstalych mifildzy datq ogloszenia a Dniem Wyceny (do wyceny jednostek uczestnictwa korzysta sifil z
informacji otrzymanych od Agent6w Transferowych dostarczonych do godz. 23:00, jak i ze stron internetowych
pobieranych 0 godz. 23:00; w przypadku braku informacji do godz. 23:00 0 wartosci jednostek uczestnictwa
wyceny dokonuje si~ po ostatnim dostfilpnym kursie z uwzglfildnieniem zdarzen majqcych istotny wplyw na
wartost godziwq); w przypadku zawieszenia wyceny jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz
tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzibfil za graniCq
wyceny dokonuje sifil po ostatnim dostfilpnym kursie z wyceny sprzed zawieszenia skorygowanym 0 zmianfil
benchmarku lub innego indeksu uzgodnionego z Depozytariuszem;
c)

depozyt6w bankowych - wedlug wartosci nominalnej, z uwzglfildnieniem odsetek, przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej;

d)

praw poboru - wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, w szczeg61nosci w przypadku podania do
publicznej wiadomosci ceny akcji nowej emisji prawo poboru wyceniane jest wedlug wartosci teoretycznej;

e)

praw do akcji i praw do nowej emisji - wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, w szczeg61nosci na
podstawie ostatniej z cen, po jakiej nabywano papiery wartosciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie
publicznej, powifilkszonej 0 wartose rynkowq prawa poboru niezbfildnego do ich objfilcia w dniu wygasnifilcia tego
prawa), a w przypadku gdy zostaly okreslone r6zne ceny dla nabywc6w - na podstawie sredniej ceny nabycia,
wazonej liczbq nabytych papier6w wartosciowych. 0 ile cena ta zostala podana do publicznej wiadomosci, z
uwzglfildnieniem zmian wartosci tych papier6w wartosciowych, spowodowanych zdarzeniami majqcymi wplyw
na ich wartose rynkowq;

f)

opcji - wycenia sifil wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, przy zachowaniu zasady ostroznej
wyceny, biorqc pod uwagfil konkretny typ instrumentu i kursy instrument6w bazowych oraz czas pozostaly do
wykonania opcji, w szczeg61nosci na podstawie zweryfikowanej wyceny dostarczonej przez wystawcfil opcji
obliczanej mifildZY innymi na podstawie metody Monte Carlo lub zmodyfikowanego modelu Blacka-Scholesa lub
przy zastosowaniu modelu dostosowanego do typu opcji; w przypadku gdy ze wzglfildu na charakter
instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu wyceny, opcja moze bye wyceniana na
podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters;

g)

kontrakt6w terminowych - wedlug wartosci godziwej metodq okreslajqcq stan rozliczen Subfunduszu i jego
kontrahenta wynikajqcych z warunk6w umownych z uwzglfildnieniem zasad wyceny dla instrumentu bazowego i
terminu wykonania kontraktu terminowego;

h)

dluznych papier6w wartosciowych zawierajqcych wbudowane instrumenty pochodne - w przypadku gdy
wbudowane instrumenty pochodne Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, wartose jest
wyznaczana przy zastosowaniu modelu odpowiedniego dla danego papieru dluznego; jezeli wbudowane
instrumenty pochodne nie Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, to wartose wycenianego
papieru stanowi sumfil wyceny dluznego papieru wartosClowego (bez wbudowanego instrumentu pochodnego)
wyznaczonej przy uwzglfildnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wyceny wbudowanych instrument6w
pochodnych wyznaczone na podstawie modeli odpowiednich dla poszczeg61nych instrument6w pochodnych; w
przypadku gdy ze wzglfildu na charakter instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu
wyceny, wbudowany instrument pochodny lub caly instrument (w zaleznosci od dostfilpnosci danych) mogq bye
wyceniane na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub
Reuters;

i)

skladnik6w lokat innych nit w podpunktach a)-h) wiarygodnosci okreslone w pkt 8.

wed lug wartosci godziwej spe!niajqcej warunki

4.

W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci
skorygowanej ceny nabycia - wartose godziwa wynikajqca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania.
nowo ustalonq skorygowanq cenfil nabycia.

5.

Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu sifil drugiej strony do odkupu wycenia sifil, POCZqwszy od dnia
zawarcia umowy kupna, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy kupna transakcje przy zobowiqzaniu sifil drugiej strony do odkupu
wykazuje sifil w cenie nabycia, kt6ra stanowi skorygowanq cenfil nabycia. Na dzien rozliczenia cena nabycia sluzy do
wyliczenia skorygowanej ceny nabycia.

6.

Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu sifil Subfunduszu do odkupu, wycenia sifil,
pOCZqwszy od dnia zawarcia umowy sprzedazy, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedazy zobowiqzania z tytulu transakcji przy
zobowiqzaniu sifil funduszu do odkupu wykazuje sifil w cenie sprzedazy, kt6ra stanowi cenfil skorygowanq.

7.

Aktywa oraz zobowiqzania denominowane w walutach obcych wycenia sifillub ustala w walucie, w kt6rej Sq notowane
na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie Sq notowane na aktywnym rynku - w walucie, w kt6rej Sq denominowane.
i wykazuje sifil w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug sredniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na Dzien Wyceny.

8.

Za wiarygodnie oszacowanq wartose godziwq uznaje sifil wartose wyznaczonq poprzez:
a)

oszacowanie wartosci skfadnika lokat przez wyspecjalizowanq, niezaleznq jednostkfil swiadczqcq tego rodzaju
uslugi, 0 ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez tfil jednostkfil przeplyw6w pienifilznych zwiqzanych z tym
sklad nikiem;

b)

zastosowanie w!asciwego modelu wyceny skladnika lokat, 0 ile wprowadzone do tego modelu dane wejsciowe
pochodzq z aktywnego rynku;
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9.

e)

c)

oszacowanfe wartoscf skladnfka lokat za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji;

d)

oszacowanie wartosci skladnika lokat, dla kt6rego nie fstnieje aktywny rynek, na podstawie publfcznfe
ogloszonej na aktywnym rynku ceny nier6zniqcego sifil istotnie skladnika, w szczeg61nosci 0 podobnej
konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

Wartosc aktyw6w neUo dla poszczeg61nych typ6w jednostek obliczana jest w nastfilpujqcy spos6b: WAN A (wartosc
aktyw6w neUo dla jednostek typu A) jest to WAN A z poprzedniego dnia wyceny powifilkszona 0 obroty na kapitalach
dotyczqcych typu jednostki A oraz 0 udzial jednostek typu A we wzroscie lub spadku wartosci aktyw6w (bez
uwzglfildnfanfa biezqcych koszt6w Ifmitowanych) pomniejszona 0 koszty wedlug odpowiedniej stawki oplaty za
zarzqdzanie dla danego typu jednostki za dzien od ostatniego Dnia Wyceny do dnia biezqcego. Analogicznie
obliczana jest WAN dla pozostalych typ6w jednostek.

Wartosci szacunkowe
Sporzqdzanie sprawozdania finansowego wymaga od Towarzystwa dokonanfa ocen, estymacjf i przyJfilcla zalozen
wplywajqcych na stosowane zasady rachunkowosci oraz na prezentowane wartosci aktyw6w i pasyw6w oraz kwoty
przychod6w i koszt6w. Szacunki dokonywane Sq na podstawie dostfilpnych danych historycznych, danych mozliwych do
zaobserwowania na rynku oraz szeregu innych czynnik6w uwazanych za wlasciwe w danych okolicznosciach. Stanowiq
one podstawfil do oszacowania wartosci bilansowych aktyw6w i zobowiqzan, kt6rych nie mozna okreslic w jednoznaczny
spos6b na podstawie ceny pochodzqcej z aktywnego rynku.
Szacunki i za!ozenia stanowiqce ich podslawfil podlegajq okresowym przeglqdom. Aktualizacje szacunk6w Sq
rozpoznawane w okresie, w kt6rym dokonano zmiany szacunku, jezeli aktualizacja dotyczy tylko tego okresu, lub w okresie,
w kt6rym dokonano zmiany, i w okresach przyszlych, jesli aktualizacja wplywa zar6wno na biezqcy, jak ina przyszle okresy.

f)

Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowosci
W okresfe sprawozdawczym nfe wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowosci, w tym metod ujmowania operacji,
metod wyceny oraz sposobu sporzqdzania sprawozdania finansowego, poza wskazanymi w punkcie C informacji
dodatkowej.

Nota 2. Naleinosci Subfunduszu
Naleinoicl Subfunduszu

Wartoic na dzler\

Wartoic na dzler\

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

(wtys. zt)
Z tytulu zbytych lokat

-

21

Z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa

4

51

Z tytulu dywi de ndy

9

26

Z tytulu odsetek

-

0

13

98

Suma

Nota 3. Zobowi~zania Subfunduszu
Zobowil\.Z8nla Subfunduszu

Wartoic na dzler\

Warlotc na dzler\

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

(wtys. zt)
Z tytulu wptat na jednostki uczestnictwa
Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostale zobowiqzania, w tym:
- zobowiqzania wobec TFI z tytulu optaty za zarzqdzanie

Suma

14

(wtys. zt)

1

-

1894

164

42

54

36

43

1937
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Nota 4. Srodki pieniQzne i ich ekwiwalenty
31.12.2012 r.

Struktura srodk6w

pleni~tnych

na rachunkach bankowych

Wartosc na dziel\
bilansowy
wwalucie
sprawozdania
flnansowego
(wtys. zt)

Wartosc na dziel\
bilansowy
w danej walucie
(wtys.)

Waluta

Banki

2062

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

1533

1 533

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

121

496

Bank Handlowy w Warszawie SA

TRY

8

14

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

6

19

31.12.2011 r.

Struktura srodk6w pieni~nych na rachunkach bankowych

Wartosc na dzlel\
bilansowy
wwalucie
sprawozdanla
flnansowego
(wtys. zt)

Wartosc na dziel\
bllansowy
w danej walucie
(wtys.)

Waluta

1235

Banki
Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

193

193

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

16

69

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

285

973

1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

grednl w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pienl~tnych
utrzymywanych w celu zaspokojenla b1etll.cych zobowillZlll\ Subfunduszu

Wartosc na dziel\
31.12.2012 r.
w danej walucie
(wtys.)

Waluta

Wartosc na dzlel\
31.12.2012 r.
wwalucie
sprawozdanla
flnansowego
(w tys. zt)

1514

gredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pienlQtnych
Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

295

295

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

87

356

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

8

40

Ban k Handlowy w Warszawie SA

TRY

24

42

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

252

781

1.01.2011 r. -31.12.2011 r.

gredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~tnych
utrzymywanych w celu zaspokojenla b1etll.cych zobowill.zal\ Subfunduszu

Wartosc na dziel\
31.12.2011 r.
w danej walucie
(wtys.)

Waluta

gredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pleni~tnych

Wartosc na dzlel\
31.12.2011 r.
wwalucle
sprawozdanla
flnansowego
(wtys. zt)

1857

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

253

253

Bank Handlowy w Warszawie SA

eZK

39

7

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

36

159

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

1

5

Bank Handlowy w Warszawie SA

TRY

1

2

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

201

687

ING Bank Slqski SA

PLN

220

220

ING Bank Slqski SA

eZK

21

4

ING Bank Slqski SA

EUR

46

203

ING Bank Slqski SA

GBP

0

0

ING Bank Slqski SA

TRY

10

18

ING Bank Slqski SA

USD

152

519
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Nota 5. Ryzyka
(1)

Ryzyko stopy procentowej

(1.1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzar'l Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej,
w podziale na kategorie bilans owe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzar'l Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej zostal
zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluznym 0 stalym oprocentowaniu podzielonych wedlug
okresu pozostajqcego na dzier'l 31 grudnia 2012 roku do zapadalnosci tych instrument6w finansowych.
Nie dotyczy.

(1.2)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzar'l Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pienifilznych wynikajqcym ze stopy
procentowej, w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzar'l Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pienifilznych wynikajqcym ze stopy
procentowej zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluznym 0 zmiennym
oprocentowaniu, wedlug podzialu na okresy pozostajqce w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany
oprocentowania).
Nie dotyczy.

(2)

Ryzyko kredytowe

(2.1) Kwoty

odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym na dzier'l bilansowy w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypelnialy swoich obowiqzk6w (bez uwzglfildniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczer'l), w podziale
na kategorie bilans owe
Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako wartosci bilans owe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w, bez uwzglfildniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczer'l. W przypadku
skladnik6w lokat zostala zaprezentowana wartost bilansowa skladnik6w lokat 0 charakterze dluznym.
31.12.2012 r.
Proeentowy
udzi8t
waktywach
ogotem

31.12.2012 r.
(w tys. zt)

Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

31.12.2011 r.
Procentowy
udzi8t
waktywach
ogotem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

2062

10,61%

1235

5,05%

13

0,07%

98

0,40%

-

-

21

0,09%

-

listy zastawne
inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez
Skarb Paristwa bqdz NBP instrumenty 0 charakterze dluznym
Skladniki lokat 0 charakterze dluznym nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdz gwarantowane przez
Skarb Paristwa lub NBP

Naleznosci, w tym:
naleznosci z tytulu zawartych transakcji sprzedazy skladnik6w lokat
Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

drugiej strony do odkupu

Skladniki lokat 0 charakterze dluznym notowane na aktywnym rynku, w tym:
dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdz gwarantowane przez
Skarb Paristwa lub NBP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

listy zastawne

-

-

-

inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez
Skarb Paristwa bqdz NBP instrumenty 0 charakterze dluznym

-

-

-

-

2075

10,68%

1333

5,45%

Razem aktywa Subfunduszu obciltione ryzykiem kredytowym

(2.2)

Przypadki znaczqcej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat ( wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala zaprezentowana
jako wartost bilansowa lokat w instrumenty dluzne emitowane lub porfilczane przez podmiot, kt6rego papiery stanowiq
powyzej 5% wartosci aktyw6w Subfunduszu.
Nie dotyczy.
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(3)

Ryzyko walutowe

(3.1) Poziom

obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem walutowym

Poziom obciqzenia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jako wartose bilansowa (w tys. zl) aktyw6w i zobowiqzan
wyrazonych w walulach obcych.
31.12.2012 r.
Procentowy
udziat
waktywach
ogotem

31.12.2012 r.
(wtys. zt)
Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

31.12.2011 r.
Procentowy
udziat
waktywach
ogotem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

529

2,72%

1042

4,26%

9

0,04%

47

0,20%

-

-

-

-

5571

28,67%

11311

46,25%

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

11734

60,38%

11812

48,30%

Razem aktywa Subfunduszu obciltione ryzykiem walutowym

17843

91,81%

24 212

99,01%

-

-

2

0,01%

NaleznoSci
Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

drugiej strony do odkupu

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

Zobowi¥ania obciltione ryzykiem walutowym

(3.2) Wskazanie przypadk6w znaczqcej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg61nych

kategoriach loka!

Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala zaprezentowana
jako wartose bilansowa poszczeg61nych kategorii lokat wyrazonych w walutach obcych w rozbiciu na poszczeg61ne waluty.
31.12.2012 r.
Procentowy
udziat
waktywach
ogotem

31.12.2012 r.
(wtys. zt)

31.12.2011 r.
Procentowy
udziat
waktywach
ogotem

31.12.2011 r.
(wtys. z/)

Akcje
CZK

-

-

93

0,38%

EUR

226

1,16%

578

2,36%

GBP

167

0,85%

-

-

TRY
USD

686

3,54%

930

3,80%

-

-

498

2,04%

472

2,43%

423

1,73%

7832

40,30%

9167

37,48%

7922

40,77%

11434

46,76%

Kwity depozytowe

USD
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce

EUR
USD

(4)

siedzib~

za granicq

Poziom obcilitzenia aktyw6w i zobowii4,zan Subfunduszu ryzykiem plynnoSci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko, iz Subfundusz nie bfildzie w stanie wygenerowae dostatecznych srodk6w
pienifilznych niezbfildnych do wykonania swoich zobowiqzan w terminach ich wymagalnosci lub tez zbycie aktyw6w nastqpi na
warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, iz jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogq bye odkupywane codziennie, jednym z zadan realizowanych
w ramach zarzqdzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pienifilznych oraz
codzienne monitorowanie plynnosci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki lokat 0 duzej plynnosci. W obecnej sytuacji rynkowej niekt6re lokaty
Subfunduszu charakteryzujq sifil przejsciowo obnizonym poziomem plynnosci. Istnieje ryzyko, iz Subfundusz moze nie bye w
stanie zbye w kr6tkim terminie tych skladnik6w lokat w wartosci odpowiadajqcej ich oszacowanej wartosci godziwej.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz w roku obrotowym konczqcym sifil 31 grudnia 2011 roku Subfundusz
nie zawieszal zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Nota 6. Instrumenty pochodne
Nie dotyczy.

Nota 7. Transakcje przy zobowil\zaniu siQ Subfunduszu lub drugiej strony
do odkupu
Nie dotyczy.
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Nota 8. Kredyty i pozyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i r6znice kursowe
31.12.2012 r.
Wartotc na dziel\
bllansowy w walucie
sprawozdanla
finansowego
(wtys. zl)

Warto~

Walutowa struktura pozycjl bilansu

na dziel\
bilansowy w danej
walucie
(wtys.)

Waluta

Aktywa

PLN

Srodki pieniQine I ich ekwiwalenty

PLN

Naleznotci

19435
2062

PLN

1533

1533

EUR
TRY

121

496

8

14

USD

6

PLN

PLN

4

4
9

EUR

2

Transakcje przy zobowlllZanlu sill druglej strony do odkupu

PLN

-

Sktadnlki lokat notowane na aktywnym rynku

PLN

Sktadniki lokat nlenotowane na aktywnym rynku

5626

PLN

55

55

EUR

522

2136

GBP
TRY

33

167

395

686

USD

833

2582

11734

PLN

EUR

1449

5922

USD

1875

5812

PLN

ZobowlllZ8nia

19

13

PLN

1937
1937

1937

31.12.2011 r.

Walutowa struktura pozycJI bilansu

Waluta

Aktywa

PLN

Srodkl p1enillzne i ich ekwiwalenty

PLN

Naleznotci

Wartotc na dziel\
bilansowy w walucle
sprawozdanla
finansowego
(wtys.zt)

Wartotc na dzlel\
bilansowy w danej
walucle
(wtys.)

24456
1235

PLN

193

193

EUR

16

69

USD

285

973

PLN
EUR

51

51

9

38
9

PLN

98

USD

3

TransakcJe przy zobowillZ8nlu sill druglej strony do odkupu

PLN

-

Sktadnikllokat notowane na aktywnym rynku

PLN

18

11 311

eZK
EUR

544

93

1093

4826

TRY

521

930

USD

1598

5462
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PLN

Skhldniki lokat nienotowane na aldywnym rynku

11812

EUR

1114

4919

USD

2017

6893

PLN

Zobowl/lZllnia

218

PLN

216

216

USD

1

2

1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
Dodatnie i ujemne r6!nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zl)
Dodatnie r6!nice kursowe

Skladniki lokat

Zrealizowane

Ujemne r6!nice kursowe
Zrealizowane

Niezrealizowane

Niezrealizowane

-

-

125

7

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego
inwestowania majqce siedzib~ za granicq

1351

-

-

2709

Suma

1418

60

Akcje
Kwity depozy1owe

93

2927

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Dodatnie i ujemne r6!nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zl)
Skladnlki lokat

Dodatnie r6!nice kursowe
Zrealizowane

Ujemne r6!nice kursowe
Zrealizowane

Niezrealizowane

-

-

Niezrealizowane

17

35

35

71

-

-

Tytuty uczestnictwa emitowane przez insty1ucje wsp61nego
inwestowania majqce siedzib~ za granicq

405

1761

172

-

Suma

440

1832

189

35

Akcje
Kwity depozy1owe

Sredni kurs walut obcych wyliczany przez NBP na dzle~ bilansowy

Kurs w stosunku do zl

Waluta

Dolar amerykanski

3,0996

USD

Euro

4,0882

EUR

Funt szterling

5,0119

GBP

Korona czeska

0,1630

eZK

Lira turecka

1,7357

TRY

Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2012r.·31.12.2012 r.
WartoSc zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat (w tys. zl)

Zreallzowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny aktyw6w
(wtys.zl)

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

1000

361

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

3474

(2416)

Suma

4474

(2055)

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Wartosc zreallzowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat (w tys. zI)

Zrealizowany I niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny aktyw6w
(wtys.zl)

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

629

(781)

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

466

(59)

1095

(840)

Suma
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Nota 11. Koszty Subfunduszu
Towarzystwo nie pokrywa koszt6w Subfunduszu. Calosc wynagrodzenia Towarzystwa sklada

si~

tylko z

cz~sci

1.01.2012 r.·
31.12.2012 r.

Wynagrodzenle dla Towarzystwa (w tys. z/)
CZfiSC stala wynagrodzenia

stalej.
1.01.2011 r.·
31.12.2011 r.

476

550

Koszty limitowane stanowia, koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Z dniem 25 maja 2012 roku weszla w i:ycie zmiana statutu Funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty w zakresie zasad
naliczania i tworzenia rezerwy na oplat~ za zarza,dzanie Subfunduszem Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych.
Do dnia 24 maja 2012 roku obowia,zywaly

nast~puja,ce

zasady:

a) Towarzystwo za zarza,dzanie Subfunduszem otrzymywalo wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wi~kszej
jednak nii::
(1) 3,4% (trzy i cztery dziesia,te procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 2,9% (dwa i dziewi~c dziesia,tych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S
(3) 2,4% (dwa icztery dziesia,te procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesia,t pi~c) dni sredniej rocznej wartosci Aktyw6w Subfunduszu reprezentuja,cej
poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczeslnictwa.
b) Wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w us!. a), naliczane bylo przez Towarzystwo w kai:dym Dniu Wyceny za kai:dy dzien roku od
Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu reprezentuja,cej poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny
i bylo wyplacane Towarzystwu do pi~tnastego dnia miesia,ca nast~puja,cego po miesia,cu, za kt6ry zostalo naliczone.

Od dnia 25 maja 2012 roku obowia,zuja, nast~puja,ce zasady:
a) Towarzystwo za zarza,dzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wi~kszej
jednak nit::
(1) 3,4% (trzy i cztery dziesia,te procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 2,9% (dwa i dziewi~c dziesia,tych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S
(3) 2,4% (dwa i cztery dziesia,te procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesia,t pi~c) dni, sredniejrocznej Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu
reprezentuja,cej poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa.
b) Rezerwa na wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w us!. a), jest naliczana od podstawy spelniaja,cej wymogi § 22 us!. 2 Rozporza,dzenia,
sluza,cej do okreslenia wartosci Jednostek Uczestnictwa poszczeg61nych kategorii w poprzednim Dniu Wyceny. Podstaw~ t~ stanowi
r6znica pomi~dzy wartoscia, Aktyw6w i zobowia,zan Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, w podziale na poszczeg61ne
kategorie Jednostek Uczestnictwa, przy czym podstawa ta nie uwzgl~dnia zmian w kapitale wplaconym oraz kapitale wyplaconym na
poprzedni Dzien Wyceny, zgodnie z § 22 us!. 2 Rozporza,dzenia.
Rezerwa, 0 kt6rej mowa powyi:ej, jest naliczana w kai:dym Dniu Wyceny za katdy dzien roku, wedlug stawek okreslonych w us!. a), i
rozliczana jest do pi~tnastego dnia miesia,ca nast~puja,cego po miesia,cu, za kt6ry zostala naliczona.
Platnosci z tytulu koszt6w limitowanych pomniejszaja, utworzona, uprzednio

rezerw~.

Stawki wynagrodzenia za zarza,dzanie Subfunduszem:

Kategoria Jednostek Uczestnictwa

Stawka statutowa

Stawka obowictZuj~ca na dzien bilansowy

A

3,40%

2,50%

S

2,90%

2,00%

T

2,40%

1,50%

Kwoty wynagrodzenia za zarza,dzanie naliczane sa, w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kai:dej kategorii

odr~bnie.

Od dnia 3 stycznia 2011 roku do odwolania obowia,zuje decyzja Zarza,du Towarzystwa 0 obniteniu wynagrodzenia za zarza,dzanie
z wysokosci:
•
•
•

3,4% do 2,5% - dla jednostek uczestnictwa typu A
2,9% do 2,0% - dla jednostek uczestnictwa typu S
2,4% do 1,5% - dla jednostek uczestnictwa typu T.
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Nota 12. Dane porownawcze

0

jednostkach uczestnictwa
31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

31.12.2010 r.

17498

24238

27403

A

51,22

47,46

46.72

S

52,01

47,95

46.97

T

52,80

48,45

47,21

Dane por6wnawcze 0 jednostkach uczestnictwa
Wartosc aktyw6w nello na koniec okresu sprawozdawczego (w tys. zl)
Wartosc aktyw6w neUo na poszczeg61ne kategorie jednostek
uGzestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego (w zl)
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Informacja dodatkowa
A.

Infonnacje 0 znacz~cych zdarzeniach, doty~cych lat ubiegtych, ujQtych w sprawozdaniu finansowym za bieZ~cy okres
sprawozdawczy
Nie dotyczy.

B.

Infonnacje 0 znacz~cych zdarzeniach, kt6re nas~ity po dniu bilansowym, a nieuwzglQdnionych w sprawozdaniu
finansowym
Nie wystqpily.

C. Zestawienie oraz objasnienie r6znic pomiQdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
danych finansowych a uprzednio sporz~dzonymi i 0publikowanymi sprawozdaniami finansowymi

por6wnywalnych

Od 1 stycznia 2012 roku ulegla zmianie prezentacja instrument6w emitowanych przez fundusze ETF (Exchange Traded Fund)
"Zestawienie lokat" oraz "Noty Subfunduszu". Wczesniej prezentowane one byly jako skladnik "Certyfikaty
Inwestycyjne". Obecnie takie instrumenty ujmowane sa, w ramach pozycji "Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania maja,ce siedzibQ za granica,".

W cZQsci

Wprowadzone zmiany nie maja, wplywu na wynik z operacji Subfunduszu Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych.
Ponizej zaprezentowano wplyw tych zm ian na dane prezentowane w okresie por6wnawczym
Zestawienie lokat- Tabela gl6wna pozycja
Dane por6wnawcze przed zmianq
prezentacji
Wartost wedlug wyreny na dzien
bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

Korekta prezentacji danych

Dane por6wnawcze po zmianie
prezentacji
Wartost wedlug wyreny na dzien
bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

Certyfikaty inwestycyjne

8789

(8789)

-

Ty1u/y uczestnictwa emitowane
przez inS!y1ucje wsp61nego
inwestowania majqre siedzib~ za
granicq

11812

8789

20601

Skladniki lokat

D. Dokonane korekty blQd6w podstawowych, ich przyczyny, tytuty oraz wptyw wywotanych tym skutk6w finansowych na
sytuacjQ maj~tkow~ i finansow", ptynnosc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystqpily:
przypadki informowania uczestnik6w 0 korektach wyceny aktyw6w netto na jednostkQ uczestnictwa;
przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dOkonywaniu wyceny aktyw6w
netto na jednostkQ uczestnictwa;
przypadki nierozliczenia siQ transakcji zawieranych przez Subfundusz.

E. W przypadku niepewnosci co do mozliwosci kontynuowania dziatalnosci opis tych niepewnosci oraz wskazanie, czy
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwictZane
Nie dotyczy.

F. Inne infonnacje nii wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re mogtyby w istotny spos6b wptyn~c na ocenQ sytuacji
maj~tkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wystqpily.
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1.

CZ«(SC ogoIna raportu

1.1.

Dane identyfikuj~ce Subfundusz

si~

31 grudnia 2012 r.

1.1.1. Nazwa Subfunduszu
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

1.1.2. Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznychjest subfunduszem wydzielonym w Arka BZ
WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym.
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (zwany dalej Subfunduszem) nie posiada
osobowosci prawnej.
Subfundusz zostal utworzony na czas nieokreslony.

1.2.

Dane

identyfikuj~ce

Fundusz

1.2.1. Nazwa Funduszu
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem).
Fundusz moze uZywac nazwy skroconej Arka BZ WBK FlO.

1.2.2. Siedziba Funduszu
Plac Wolnosci 16
61-739 Poznan

1.2.3. Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
S,!d rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:

1.3.

Dane

identyfikuj~ce

S,!d Okrygowy w Warszawie,
VII Wydziat Cywilny i Rejestrowy
26 1istopada 2010 r.
RFi 589

Towarzystwo zarz~dzaj~ce Funduszem

1.3.1. Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa
Funduszjest zarz'!dzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane
dalej Towarzystwem), z siedzib,! w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16.
Towarzystwo prowadzi dzialalnosc na podstawie decyzji Komisji Papierow WartoSciowych i
Gield KPWiG-4086-18/98-J 071 wydanej dnia 30 stycznia 1998 r.
Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwajest nieograniczony.
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1.3.2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze S~dowym
S,!d rejestrowy:

S,!d Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S,!dowego

Data:
Numer rejestru:
Kapital zakladowy na dzien
bilansowy:

26 lutego 2001 r.
KRS0000001132
13.202.000 zl

1.3.3. Kierownik jednostki
Funkcje kierownikajednostki sprawuje Zarz'!d Towarzystwa.
W sklad Zarz'!du Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2012 r. wchodzili:
• Pan Jacek Marcinowski

- Prezes Zarz'!du,

• Pani Marlena Janota

- Czlonek Zarz'!du,

• Pan Michal Zimpel

- Czlonek Zarz'!du.

Zgodnie z uchwal,! nr 9 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 28 lutego 2012 r. Pan
Krzysztof Czlapowski zostal odwolany z funkcj i Czlonka Zarz'!du z dniem 3 1 marca 2012 r.
Zgodnie z uchwal,! nr 2 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 3 kwietnia 2012 r. Pan Michal
Zimpel zostal powolany do pelnienia funkcji Czlonka Zarz'!du z dniem podjycia uchwaly.

1.4.

Dane identyfikuj~ce k1uczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony
do badania sprawozdan finansowych

1.4.1. Dane

identyfikuj~ce

Imiy i nazwisko:
Numer w rejestrze:

1.4.2. Dane

identyfikuj~ce

Firma:
Adres siedziby:
Numer rejestru:
S,!d rejestrowy:
Numer NIP:

kluczowego bieglego rewidenta:
Bozena Graczyk
9941

podmiot uprawniony
KPMG Audyt Sp6lka z ogramczon,! odpowiedzialnosci,!
sp.k.
ul. Chlodna 51, 00-867 Warszawa
KRS 0000339379
S,!d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S,!dowego
527-26-15-362

KPMG Audyt Sp6lka z ograniczon,! odpowiedzialnosci,! sp.k. jest wpisana na Iisty podmiot6w
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzon,! przez Krajow,! Rady
Bieglych Rewident6w, pod numerem 3546.
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1.5.

Informacje

0

sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporz'!dzone na dzien 31 grudnia 2011 r. i za rok
obrotowy koncz'!cy siy tego dnia zostalo zbadane przez KPMG AUdyt sp61ka z ograniczon,!
odpowiedzialnosci,! sp.k i uzyskalo opiniy bieglego rewidenta bez zastrzezen.
Pol'!czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz
ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym zostalo zatwierdzone w dniu 26 kwietnia 2012 r. przez Walne
Zgromadzenie Towarzystwa.
Pol'!czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz
ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w S,!dzie Rejestrowym w dniu 2 maja 2012 r.
Pol'!czone sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
ogloszone zostalo w Monitorze Polskim B nr 2011 z dnia I I wrzesnia 2012 r.. a sprawozdanie
jednostkowe Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych w Monitorze Polskim B nr 2015
z dnia 11 wrzesnia 2012 r.

1.6.

Zakres prac i od powiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib,! w Poznaniu. przy Placu Wolnosci 16 i dotyczy
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada siy zestawienie lokat oraz bilans
sporz'!dzony na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian
w aktywach netto za rok obrotowy koncz'!cy siy tego dnia oraz noty objasniaj,!ce i informacja
dodatkowa.
Badanie sprawozdaniajednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umow'! z dnia
12 lipca 2012 r., zawart'! na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 26 marca 2012 r. odnosnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdaniajednostkowego.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r.
poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), krajowych standard6w rewizji finansowej wydanych
przez Krajow,! Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w Rewizji
Finansowej.
Badanie sprawozdania finansowego zostalo przeprowadzone w siedzibie Funduszu w okresie
od 26 Iistopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. oraz od 26 lutego 2013 r. do 8 marca 2013 r.
Zarz'!d Towarzystwajest odpowiedzialny za prawidlowosc ksi,!g rachunkowych, sporz,!dzenie
i rzeteln,! prezentacjy sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw'! 0 rachunkowosci,
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowi,!zuj,!cymi przepisami
prawa.
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Naszym zadaniem bylo, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyraZenie opinii i sporz,!dzenie
raportu uzupelniaj,!cego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci
ksi,!g rachunkowych stanowi'!cych podstawy jego sporz,!dzenia.
Zarz'!d Towarzystwa zloZyf w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie 0 rzetelnosci i
jasnosci zal'!czonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen wplywaj,!cych
w spos6b znacz'!cy na dane wykazane w sprawozdaniujednostkowym za rok badany.
W trakcie badania sprawozdania jednostkowego Zarz'!d Towarzystwa zloZyl wszystkie z'!dane
przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i infonnacje oraz udostypnil nam wszelkie dokumenty
i infonnacje niezbydne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b
przeprowadzonego badania wynika ze sporz'!dzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajduj,!cej siy w siedzibie podmiotu uprawnionego.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spelniaj,! wym6g niezaleznosci od
badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. 0 bieglych rewidentach i ich samorz,!dzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz 0 nadzorze publicznym (Oz. U. z 2009 r. nr 77 poz.
649 z p6iniejszymi zmianami).
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2.

Analiza finansowa Subfunduszu

2.1.

Ogolna analiza sprawozdania jednostkowego

2.1.1. Bilans

Aktywa
Srodki pieniyzne i ich ekwiwalenty
Naleznosci
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Zobowi:}zania
Aktywa netto
Kapital subfunduszu
Kapital wplacony
Kapital wyplacony
Dochody zatrzymane
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapital subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestn ictwa
A

S
T

Kategorie jednostek uczestnictwa

A
S
T

7

31.12.2012
zl '000

31.12.2011
zl '000

19435
2062
13
5626
11734

24456
1235
98
II 311
11812

1937
17498
19841
122488
(102647)
(4638)
(I 842)
(2796)

218
24238
28396
114700
(86304)

2295
17498

4350
24238

Liczba
165887.175
167705,302

Liczba
187826292
256445.410

5305.617

62495530

Wartosc
aktywow netto
najednostky
uczestnictwa
(zl)
51.22
52.0 I
52.80

Wartosc
aktywow netto
najednostky
uczestnictwa
(zl)
47.46

(8508)
(I 238)
(7270)

47.95
48.45

Arka BZ WBK FllndllSZY Akcji ZagrallicZllycll sllbflllldllSZ w Arka BZ WBK FlilldllSZlllllwestycyjllym Otwartym
Rapor/ u:upelniajqcy =badania sprmro:daniajednostkolfego
:a rok obr%llY konc:qcy si? 31 grudnia 2012 r.

2.1.2. Rachunek wyniku Z operacji
1.01.2012 31.12.2012
zl '000

1.01.201131.12.2011
zl '000

Przychody z lokat
Dywidendy i inne udzialy w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo r6znic kursowych
Pozostale

144
118
12

422
166
17
218
21

Koszty subfunduszu
Wynagrodzenie dla towarzyst\va
Oplaty dia depozytariusza
Ujemne saldo r6znic kursowych
Pozostale

748
476
56
194
22

645
550
64

Koszty subfunduszu netto

748

645

(604)

(223)

2419
4474
I .J18
(2055)
(2927)

255
1095
251
(840)
I 797

1 815

32

Wynik z
operacji
przypadajacy
najednostk y
uczestnictwa
(zl)
3,76
4.06
4.35

Wynik z
operacji
przy padajacy
najednostk y
uczestnictwa
(zl)
0.74
0.98
1.23

14

Przychody z lokat netto
Zrealizowany i niezrealizowany zysk/(strata)
Z realizowany zy sk/(strata) ze zbycia Iokat. w ty m:
. z tytulu ratnic kllrsowych
Wzrost/(spadek) niezrealizowanego zysku/(straty) z wyceny Iokat. w tym:
. :: tytulll ratnic kursowych
Wynik z operacji

K ategoria jednos tek uczest n ietw a

A
S
T

8

31
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2.2.

Wybrane wskazniki finansowe

Lokaty (zl '000)
Wartosc aktywow ndto Subfunduszu (zl '000)
Wartosc aktywow netto najednostk y uczestnictwaA (zl)
Wartosc aktywow netto najednostk y uczestnictwa S (zl)
Wartosc aktywow netto najednostk y uczestnictwa T (zl)
Kapital Subfunduszu (zl '000)
Wynik z operacji (zl '000)
Procentowa zmiana wartosci aktywow netto najednostk y uczestnictwa A
Procentowa zmiana wartoSci aktyw6w netto najednostk y uczestnictwa S
Procentowa zmiana wartosci aktywow netto najednostk y uczestnictwa T

9

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

17360
17498

23 123
24238
47.46
47.95
48.45

26780
27403
46.72
46.97
47.21

28396
32
1.58%

31593
3917
16.80%
16.93%
17,03%

51.22
52.01
52.80
19841
1815
7.92%
8.47%
8.98%

2J)9%

2.63%

Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych subJundusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
Raport u;upelniajqcy; badania sprall'o;daniajednostkowego
;a rok obrotowy kO/ic=qcy sir;; 31 grudnia 2012 r.

3.

Cz~sc

3.1.

System rachunkowosci

szczeg610wa raportu

Subfundusz posiada aktualni! dokumentacj~ opisuji!Ci! zasady rachunkowosci, przyj~te przez
Zarzi!d Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy 0 rachunkowosci
i rozporzi!dzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczeg61nych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r., nr 249, poz. 1859)
("Rozporzi!dzen ie").
W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego
wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dzialania systemu rachunkowosci.

dokonalismy

W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znaczi!cych nieprawidlowosci
dotyczi!cych systemu rachunkowosci, kt6re nie zostalyby usuni~te, a mogly miec istotny
wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci.
Subfundusz przeprowadzil inwentaryzacj~ skladnik6w maji!tkowych w terminach okrdlonych
wart. 26 ustawy 0 rachunkowosci oraz dokonala rozliczenia i uj~cia w ksi~gachjej wynik6w.

3.2.

Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z
uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktywow

w

zakresie obj~tym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych
nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, termin6w i
procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosci wyceny aktyw6w
wedlug zasad okreslonych w przepisach prawa i statucie Funduszu. Przeprowadzone badanie
nie mialo na celu weryfikacji polityki inwestycyjnej Subfunduszu i dotrzymywania strategii
zarzi!dzania jego lokatami.

10
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3.3.

Noty objasniaj~ce
jednostkowego

i

informacja

dodatkowa

do

sprawozdania

Dane zawarte w notach objasniaji!cych i infonnacji dodatkowej do sprawozdania
jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i
prawidlowo. Noty objasniaji!ce
informacja dodatkowa stanowii! integralni! cz~sc
sprawozdania jednostkowego.

W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczoni! odpowiedzialnoscii! sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa

.. , "... " .... , ........... '"

.if.~"

........... ''1'' ••• " •••••

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

18 kwietnia 2013 r.
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SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Arka BZ WBK Obligacji Europejskich
Subfundusz
w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest zalqcznikiem do sprawozdania polqczonego funduszu
Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
-

--

---

Ii) ........:

-

-

Fundusze Inwestycyjne Arka - \

\

Arka BZ WBK Obligacji Europejskich
subfundusz w Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Opinia i Raport
Niezaleznego Bieglego Rewidenta
Rok obrotowy koncz'!cy si y
31 grudnia 2012 r.

Opinia zawiera 2 strony
Raport uzupetniajqcy zawiera 11 stron
Opinia niezaiemego biegtego rewidenta
oraz raport uzupetniajqcy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy konczqcy siy
31 grudnia 2012 r.
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00-867 Warszawa
Poland

Telefon +482252811 00
Fax
+4822528 1009
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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A.

Opinia 0 sprawozdaniu jednostkowym
Przeprowadzilismy badanie zal~czonego sprawozdania jednostkowego Arka BZ WBK
Obligacji Europejskich subfunduszu w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym z
siedzib~ w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 ("Subfundusz"), na kt6re sklada siy zestawienie
lokat oraz bilans sporz~dzone na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz
zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy koncz~cy siy tego dnia oraz noty
objasniaj~ce i informacja dodatkowa.

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
Zar~d

BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksi~g rachunkowych, spor~dzenie i rzeteln~ prezentacjy tego
sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw~ z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci
(Oz. U. z 2013 r. poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), wydanymi najej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz innymi obowi~zuj~cymi przepisami prawa. Zarz~d Towarzystwa jest
odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrzn~, kt6r~ uznaje za niezbydn~, aby spor~dzane
sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych
dzialan lub blyd6w.
rachunkowosci, Zarz~d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej s~
do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagania
przewidziane w tej ustawie.

Zgodnie z

ustaw~ 0

zobowi~zani

Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii 0 tym
sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksi~g rachunkowych stanowi~cych podstawy
jego sporz~dzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy 0 rachunkowosci, krajowych standard6w rewizji finansowej
wydanych przez Krajow~ Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w
Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladaj~ na nas obowi~zek postypowania zgodnego z
zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac
racjonaln~ pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowi~ce podstawy
jego sporz~dzenia s~ wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur maj~cych na celu uzyskanie dowod6w badania
kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur
badania zalei:y od naszego os~du, w tym oceny ryzyka wyst~pienia istotnej nieprawidlowosci
sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub blyd6w. Przeprowadzaj~c oceny
tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrzn~ zwi~zan~ ze sporz~dzeniem oraz
rzeteln~ prezentacj~ sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do
okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyrai:enia opinii na temat skutecznosci dzialania
dotycz~cych

KPMG Audyt Sp61ka Z ograniczonq
odpowledzlalnosClq sp.k, a Polish limited liability
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with KPMG International Cooperative ("KPMG
International"), a SWISS entity

KPMG Audyt Sp6tka Z ogran'lzonq odpowledzlalnosciq
Jest polskC! sp61kq komandytowCj I czlonkiem
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kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje r6wniez oceny odpowiedniosci stosowanej
polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w dokonanych przez Zarz~d oraz oceny og61nej
prezentacj i sprawozdania jednostkowego.
stanowi~ wystarczaj~c~

Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania
odpowiedni~ podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania.

Opinia
Naszym zdaniem, zal~czone sprawozdanie jednostkowe Arka BZ WBK Obligacji Europejskich
subfunduszu w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym przedstawia rzetelnie i
jasno sytuacjy maj~tkow~ i finansow~ Subfunduszu na dzien 31 grudnia 2012 r., wynik z
operacji za rok obrotowy koncz~cy siy tego dnia, zostalo sporz~dzone, we wszystkich istotnych
aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci obowi¥uj~cymi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej okreslonymi w ustawie 0 rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisach
wykonawczych, jest zgodne z wplywaj~cymi na tresc sprawozdania jednostkowego
Subfunduszu przepisami prawa i postanowieniami statutu Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego oraz zostalo sporz~dzone na podstawie prawidlowo prowadzonych,
we wszystkich istotnych aspektach, ksi~g rachunkowych.

W imieniu KPMG Audyt Sp61ka z ograniczon~
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa

odpowiedzialnosci~

sp.k.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

HZ Wl~ft Towarzvstwo Funduszv Inwestvcyinych S.A.
pl. Wolnosci 16, 61·139 Poznan
telelon: [+481618551322

laks: (+481618551321

OSWIADCZENIE ZARZl\DU
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330
z pozniejszymi zmianami) oraz rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarzqd BZ WBK
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Obligacji
Europejskich subfundusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym za okres od I stycznia 2012
roku do 31 grudnia 2012 roku, kt6re obejmuje:
I.

Zestawienie lokat wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazujqce skladniki lokat subfunduszu
w wysokosci 59 008 tys. zl.

2.

Bilans subfunduszu sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokosci
60 382 tys. zl.

3.

Rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy dodatni
wynik z operacji w wysokosci 683 tys. zl.

4.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqce
zmniejszenie wartosci aktyw6w nerto subfunduszu w wysokosci 4 651 tys. zl.

5.

Noty objasniajqce.

6.

Infomlacj« dodatkowq.

W imieniu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Jacek Marcinowski

Michal Zimpel

Marlena Janota

Aleksandra Juszczyk

P1. zes Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Oyrektor Ozialu
Wyceny i
Sprawozdawczosci
Funduszy Inwestycyjnych

("',J
~
\./
\

(osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiqg rachunkowych)

,O[..l4jL

j

Data: 18 kwietnia 2013 roku

www.arka.pl
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Zestawienie lokat
1) Tabela gl6wna
31.12.2011 r.

31.12.2012 r.
Wartost wedfug
Wartost wedtug
wyceny na
ceny nabycia
dzlel'i bilansowy
(wtys. zt)
(wtys. zt)

SKt.ADNIKI LOKAT

Wartost wedtug
Wartost wedtug
wyceny na
ceny nabycia
dziel'i bilansowy
(wtys. zt)
(wtys. zt)

Procentowy
udzlafw
aktywach
og6tem

Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

Akcje

-

-

-

-

-

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

-

-

-

Kwity depozytowe

-

-

-

-

-

-

Listy zastawne

-

-

-

-

-

-

57235

59008

97,58%

61052

64281

94,09%

Dlutne papiery wartosciowe
Instrumenty pochodne

-

-

-

-

-

-

Udzialy w sp6lkach z ograniczonq
odpowiedzialnosciq

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania
majqce siedzib~ za granicq

-

-

-

-

-

-

Wierzytelnosci

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomosci

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

57235

59008

97,58%

61052

64 281

94,09%

Suma
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2) Tabele

uzupetniaj~ce
Wartosc

Dtld:ne papiery
wartoSciowe

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emilen!

Kraj siedzlby
emilenta

Tennin
wykupu

Warunki
oprocen-

towania

Wartose
wedlug
ceny
nabycia
(wtys. zl)

nominalna
jednej
obligacjl
(wzl)

Llczba

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. zl)

ProcentDwy udzial
w
aktywach
og6lem

o tenninie wykupu do 1 roku
Obligacje
Notowane na aktywnym rynku regulowanym

POLAND 4 1/2 02/05/13
(XS0162316490)

Aktywny rynek
regulowany

Hamburg

Skarb Pallstwa

Staly kupon
Rzeczpospolita
2013-02-05
POlska
(4,50%)

4088,20

50

182

213

0,35%

Skarb Pailstwa

Rzeczpospolita
Staly kupon
2014-02-03
Polska
(5,875%)

4088,20

250

1057

1138

1,88%

Staly kupon
2014-07-28
(6,75%)

4088,20

350

1501

1545

2,55%

o tenninie wykupu powytej 1 roku
Obllgacje
Notowane na aktywnym rynku regulowanym

POLAND 5 7/8 02/03/14
(XS041 0961 014)

Aktywny rynek
regulowany

Borse Stuttgart

REPHUN 6 3/407/28/14 Aktywny rynek
(XS0441511200)
regulowany

Borse Stuttgart

W~ry

W"gry

POLAND 3 5/8 02101/16
(XS0242491230)

Aktywny rynek
regulowany

Borse Stuttgart

Skarb Pailstwa

Staly kupon
Rzeczpospolita
2016-02-01
Polska
(3,625%)

4088,20

100

309

457

0,76%

PGNIG FINANCE AB
PGNPW 4 02/14/17
(XS0746259323)

Aktywny rynek
regulowany

Borse Stuttgart

PGNIG Finance
AB

Szwecja

2017-02-14

Staly kupon
(4,00%)

4088,20

400

1661

1760

2,91%

TURKEY 5 1/202116/17
(XS0212694920)

Aktywny rynek
regulowany

Borse Stuttgart

Turcja

Turcja

2017-02-16

Staly kupon
(5,50%)

4088,20

750

3562

3581

5,92%

POLAND 3 3/403/29/17
(XS0498285351 )

Aktywny rynek
regulowany

Borse Stuttgart

Skarb Pallstwa

Rzeczpospo!ita
Staly kupon
2017-03-29
POlska
(3,75%)

4088,20

100

435

468

0,77%

REPHUN 6 01/11/19
(XS0625388136)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

W~ry

W"gry

2019-01-11

Staly kupon
(6,00%)

4088,20

300

1355

1354

2,24%

ROMANI 4 7/811/07/19
(XS0852474336)

Aktywny rynek
regulowany

Rumunia

Staly kupon
2019-11-07
(4,875%)

4088,20

650

2653

2815

4,66%

Niemey

2014-01-04

Staly kupon
(4,25%)

0,04

25000000

1183

1109

1,83%

Zerowy
kupon
(0,00%)

1000,00

10

9

10

0,02%

Borse Stuttgart

Rumunia

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym

DBR 41/401/04/14
(DEoo01135242)

Aktywny rynek
nieregulowany

OK0114
(PLOOOO106712)

Aktywny rynek
nieregulowany

Republika
MTS Deutschland Federalna
Niemiec

Treasury
Skarb Pallstwa
BondSpot Poland

Rzeczpospolita
2014-01·25
POlska

REPHUN 4 1/2 01/29/14 Aktywny rynek
(XS0183747905)
nieregulowany

EuroTLX

W~ry

W~ry

2014-01·29

Sta!y kupon
(4,50%)

4088,20

750

3158

3249

5,37%

PKO FINANCE AB
PKOF I 3,733 10/21/15
(XS0545031642)

Aktywny rynek
nieregulowany

Frankfurter
Wertpapierborse

PKO Finance AB

Szwecja

2015-10-21

Staly kupon
(3,733%)

4088,20

780

3150

3376

5,58%

FRTR 3 10/25/15
(FROO10216481)

Aktywny rynek
nieregulowany

MTS France

Francja

Francja

2015-10-25

Staly kupon
(3,00%)

4,09

2100000

9369

9311

15,40%

CITIGROUP INC,
CITIGROUP 02/09/16
(XS0243636866)

Aktywny rynek
nieregulowany

EuroTLX

Citigroup Inc,

Stany
Zjednoczone

2016-02-D9

Zmienny
kupon
(0,396%)

4088,20

500

1908

1981

3,28%

BOS FiNANCE AB
BOSPW 6 05/11/16
(XS0626282783)

Aktywny rynek
nieregulowany

Frankfurter
Wertpapierborse

BOS Finance AB

Szwecja

2016-05-11

Staly kupon
(6,00%)

4088,20

950

3877

4218

6,98%

HUNGARIAN
DEVELOPMENT BANK Aktywny rynek
MAGYAR 57/805/31/16 nieregulowany
(XS0632248802)

Frankfurter
Hungarian
Wertpapierborse Development Bank W~ry

2016-05-31

Staly kupon
(5,875%)

4088,20

600

2370

2535

4,19%

DBR 3 3/4 01/04/17
(DEOOO1135317)

Aktywny rynek
nieregulowany

Republika
MTS Deutschland Federalna
Niemiec

Niamey

2017-01-04

Staly kupon
(3,75%)

0,04

150000 000

7366

7242

11,97%

WZ0118
(PLOOOO104717)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
Skarb Pallstwa
BondSpot Poland

Rzeczpospolita
2018-01-25
Polska

Zmienny
kupon
(5,15%)

1000,00

10

10

10

0,02%

ROMANI 6 1/2 06/18/18
(XS0371163600)

Aktywny rynek
niereg ulowany

Frankfurter
Wertpapierborse

Rumunia

Rumunia

Staly kupon
(6,50%)

4088,20

600

2740

2861

4,73%

POLAND 4 1/5 04/15120
(XS021 0314299)

Aktywny rynek
nieregulowany

EuroTLX

Skarb Pailstwa

Staly kupon
Rzeczpospolita
2020-04-15
(4,20%)
Polska

4068,20

100

335

479

0,79%

POLAND 3 3/4 01/19/23
(XS0794399674 )

Aktywny rynek
nieregulowany

Frankfurter
Wertpapierborse

Skarb Pailstwa

Rzeczpospolita
Staly kupon
2023-01-19
(3,75%)
Polska

4088,20

810

3470

3632

6,01%

SLOREP 4 5/8 09/09/24
(S100021 02964)

Aktywny rynek
nieregulowany

MTS Slovenia

Siowenia

Stowenia

2024-09-09

Staly kupon
(4,625%)

4088,20

750

2793

2799

4,63%

Frankfurter
Wertpapierborse

Republika
Federalna
Niemiec

Niemey

2037-01-04

Staly kupon
(4,00%)

0,04

50 000 000

2782

2865

4,74%

227108 810

57235

59008

97,58%

DBR 4 01/04/37
(DEOOO1135275)

Aktywny rynek
nieregulowany

Suma
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Bilans
(w tysiC\cach ztotych, z wyjC\tkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))
31.12.2011 r.

31.12.2012 r.
-----""'

60472

68316

1345

1043

119

1 941

-

1 051

59008

59989

59008

59989

-

4292

-

4292

90

3283

III. Aktywa netto

60382

65033

IV. Kapitat Subfunduszu

48459

53793

354 565

324242

(306106)

(270449)

11105

9980

i. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

20500

19236

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

(9395)

(9256)

818

1260

60382

65033

I. Aktywa
~

1. Srodki pieni~tne i ich ekwiwalenty

2. Naletnosci
3. Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

drugiej strony do odkupu

4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

--- dlutne papiery wartosciowe

5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dlutne papiery wartosciowe
II. Zobowi/tzania

-

1. Kapital wplacony
2. Kapital wyplacony
V. Dochody zatrzymane

---

VI. Wzrost (spadek)

wart~cllokat

w odnlesieniu do ceny nabycia

VII. Kapitat Subfunduszu i zakumulowany wynlk z operacji
Liczba

Kategorie jednostek uczestnictwa

Liczba

A

295473,735

334199,532

S

426031,969

443199,722

T

104381,048

126111,272

Warto~t aktyw6w
netto na jednostk,
uczestnlctwa

Kategorie jednostek uczestnictwa

Warto~t aktyw6w
netto na jednostk,
uczestnictwa

A

71,99

71,02

S

73,48

72,29

T

74,80

73,42

Bilans nalezy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
finansowego.
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Rachunek wyniku

Z

operacji

(w tysiC\cach ztotych, z wyjC\tkiem wyniku z operacji na jednostkQ uczestnictwa (w zt))
1.01.2012 r.31.12.2012 r.

1.01.2011 r.31.12.2011 r.

I. Przychody z lokat

2749

3044

1. Przychody odsetkowe

2748

2689

2. Dodatnie saldo r6tnic kursowych

-

355

3. Pozostale

1

-

1485

643

730

591

50

52

0

0

705

-

5. Pozostale

-

0

III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

-

-

IV. Koszty Subfunduszu netto (II-III)

1485

643

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

1264

2401

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

(581)

3590

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

(139)

1247

(562)

1 819

(442)

2343

(3492)

3283

683

5991

II. Koszty Subfunduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Oplaty dla Depozytariusza
3. Oplaty za zezwolenia i rejestracyjne
4. Ujemne saldo r6tnic kursowych

- z tytulu r6tnic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

- z tytulu r6tnic kursowych
VII. Wynik z operacji

Wynik z operacji
przypadajllcy na
kategoriQ jed nostek
uczestnictwa

Kategoria jednostek uczestnictwa

Wynik z operacji
przypadajllcy na
kategoriQ jednostek
uczestnictwa

A

0,97

7,54

S

1,19

7,93

T

1,38

8,25

Rachunek wyniku z operacji nalezy analizowac Iq,cznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowCl, kt6re stanowiq integralnq cz~sc sprawozdania
finansowego.
Wynik z operacji przypadajqcy na jednostk~ uczestnictwa obliczono w

nast~pujqcy

spos6b:

Dla katdego dnia wyceny z pod an ego okresu obliczone zostaly zmiany w aktywach netto na poszczeg61ne typy jednostek uczestnictwa oraz
analogiczne zmiany w wartosciach kapitalu. R6znica tych dw6ch wartosci na katdy dzien wyceny stanowi dzienny wynik z operacji dla danego typu
jednostkL Obliczony w ten spos6b wynik z operacji na dany typ jednostki podzielony zostal przez licz~ jednostek uczestnictwa przypadajqcq na dany
dzien wyceny. Suma obliczonych w ten spos6b iloraz6w stanowi wynik z operacji przypadajqcy na kategori~ jednostek uczestnictwa.
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Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysiC\cach ztotych, z wyjC\tkiem liczby (w sa) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))
1.01.2012 r.31.12.2012 r.

1.01.2011 r.31.12.2011 r.

65033

48652

I. Zmiana wartoSci aktyw6w netto
1. Wartost aktyw6w netio na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

683

5991

a) przychody z lokat netto

1264

2401

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

(139)

1247

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

(442)

2343

683

5991

4. Dystrybucja dochod6w (przychod6w) Subfunduszu (razem), w tym:

-

-

a) z przychod6w z lokat netto

-

-

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

-

-

c) z przychod6w ze zbycia lokat

-

-

(5334)

10390

30323

43625

b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionych jednostek
uczestnictwa)

35657

33235

6. tqczna zmiana aktyw6w netio w okresie sprawozdawczym

(4651)

16381

7. Wartost aktyw6w netio na koniec okresu sprawozdawczego

60382

65033

8. Srednia wartost aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

60501

53485

A

107923,800

205911,779

S

291 900,899

432245,308

T

88506,617

54296,877

A

146649,597

184385,319

S

309068,652

303351,262

T

110236,841

59733,833

A

(38 725,797)

21 526,460

S

(17167,753)

128894,046

T

(21 730,224)

(5436,956)

A

2 902 248,894

2794325,094

S

3498173,112

3206272,213

T

1058770,105

970263,488

A

2606775,159

2460 125,562

S

3072 141,143

2 763 072,491

T

954389,057

844152,216

A

295473,735

334199,532

S

426031,969

443199,722

T

104381,048

126111,272

3. Zmiana w aktywach netto z ty1ulu wyniku z operacji

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego

(powi~kszenie

kapitalu z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa)

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa

1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

c) saldo zmian

2. Uczba jednostek uczestnictwa narastajqco od poczqtku dzialalnosci, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

c) saldo zmian
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1.01.2012 r.31.12.2012 r.

1.01.2011 r.31.12.2011 r.

A

295473,735

334199,532

S

426031,969

443199,722

T

104381,048

126111,272

A

71,02

63,49

S

72,29

64,36

T

73,42

65,17

A

71,99

71,02

S

73,48

72,29

T

74,80

73,42

A

1,37%

11,86%

S

1,65%

12,32%

T

1,88%

12,66%

67,87

61,62

2012-03-02

2011-01-12

69,13

62,48

2012-03-02

2011-01-12

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

III. Zmiana warto~ci aktyw6w netto na jednostkQ uczestnictwa

1. Wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego

2. Wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec biezqcego okresu
sprawozdawczego

3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym

4. Minimalna wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

A
data wyceny

S
data wyceny
T
data wyceny

70,24

63,27

2012-03-02

2011-01-12

5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

A
data wyceny

S

73,38

72,99

2012-06-01

2011-12-14

74,80

74,28

2012-06-01

2011-12-14

76,06

75,43

2012-06-01

2011-12-14

A

71,74

71,02

S

73,22

72,28

T

74,53

73,41

2012-12-28

2011-12-30

IV. Procentowy udziat koszt6w Subfunduszu w ~redniej wart~ci aktyw6w netto

2,45%

1,20%

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

1,21%

1,10%

2. Procentowy udzial oplat dla Depozylariusza

0,08%

0,10%

data wyceny
T
data wyceny
6. Wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie
sprawozdawczym

data wyceny

Wszystkie wartosci procentowe zawarte w zestawieniu zostaly policzone w skali calego roku.
Zestawienie zmian w aktywach netto nalezy analizowat lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowCj, kt6re stanowiq integralnq cz~st
sprawozdania finansowego.
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Noty objasniaj2:tce
Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis przyjfttych zasad rachunkowosci

a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zostalo sporzqdzone zgodnie z ustawq z
dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r., pOZ. 330 z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami
rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, pOZ. 1859).
Sprawozdanie zostalo sporzqdzone w j~zyku polskim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty, z wyjqtkiem wartosci aktyw6w
netlo na jednostk~ uczestnictwa, podane zostaly w tysiqcach zlotych. Wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa
podana zostala w zlotych (z dokladnosciq do 0,01 zl). Liczba jednostek uczestnictwa zostala podana z dokladnosciq do 0,001
sztuki.
b)

Zasady ujmowania w

ksi~gach

rachunkowych operacji dotyczqcych Subfunduszu

Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje
w okresie, kt6rego dotyczq.

si~

w

ksi~gach

rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w

ksi~gowych

Nabycie albo zbycie skladriik6w lokat przez Subfundusz ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dacie
zawarcia umowy. Skladniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz W Dniu Wyceny po godzinie 23:00 czasu polskiego
oraz skladniki, dla kt6rych do tego momentu nie otrzymano potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzgl~dnia si~ w najblizszej
wycenie aktyw6w Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiqzan.
Jezeli nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz w wyniku braku otrzymania przez Subfundusz
potwierdzenia zawarcia umowy we wskazanym powyzej terminie zostalo uj~te w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w
dniu nast~pnym po dniu zawarcia umowy wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku instrumentu
finansowego wycenianego w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
do wyceny przyjmuje si~ wszystkie parametry wynikajqce z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a przede wszystkim
dat~ zawarcia oraz rozliczenia (daty przeplyw6w pieni~znych) transakcji.
Nabyte skladniki lokat ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowizje
maklerskie. Skladniki 10k at nabyte nieodplatnie ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug wartosci
ksi~gowej r6wnej zero.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostajq transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego, w
ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w pierwszej kolejnosci ujmuje si~ transakcj~ nabycia.
Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych
w walucie obcej nie stanowiq lokat Subfunduszu, a ich uj~cie w ksi~gach nast~puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia
waluty. W przypadku sprzedazy waluty uj~cie w ksi~gach nast~puje w dacie rozliczenia sprzedazy.
Zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwiqzku z
rozliczeniami walutowymi kupna lub sprzedazy papier6w wartosciowych ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu
zawarcia transakcji (kontrakt forward walutowy). Gdy wartost godziwa kontraktu jest:
• dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu,
• ujemna. kontrakt ujmowany jest w pasywach bilansu.
Przy cz~sciowym zamkni~ciu kontraktu forward zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartej transakcji
kompensowane.

b~dq

Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dluzej niz w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje si~ jak kontrakty
walutowe. Za dzien roboczy uznaje si~ dzien roboczy w kazdym panstwie, kt6rego waluta jest przedmiotem transakcji.
Transakcje te ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci ksi~gowej r6wnej
zero, natomiast wynik odnosi si~ w r6znice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia si~ je wedlug sredniego kursu
wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje si~ w walucie, w kt6rej Sq wyrazone, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu
wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzien uj~cia tych operacji w
ksi~gach rachunkowych Subfunduszu.
Prowizja maklerska zaplacona przy zbyciu skladnika lokat obniza wynik ze sprzedazy danej lokaty.
Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wplywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
Zysk lub strat~ ze zbycia lokat oraz walut wylicza si~ metodq "najdrozsze sprzedaje si~ jako pierwsze", polegajqcq na
przypisaniu zbytym skladnikom najwyzszej ceny nabycia danego skladnika lokat, a w przypadku skladnik6w wycenianych
w wysokosci skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej
biezqcej wartosci ksi~gowej. Rozchodowaniu podlegajq wylqcznie papiery pochodzqce z transakcji kupna, kt6rych dzien
rozliczenia kupna przypada najp6zniej na dzien rozliczenia transakcji sprzedazy. Metody tej nie stosuje si~ do skladnik6w
10k at b~dqcych przedmiotem transakcji przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu.
Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuje udzial zrealizowanych r6znic kursowych w transakcjach zbycia
skladnik6w loka!.
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przyrost wartosci dlutnych papier6w wartosciowych w okresie mi~dzy ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu obliczany
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej powi~ksza niezrealizowany zysklstrat~ z wyceny loka!'
Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci dodatnie saldo r6tnic kursowych powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w
naletnosci oraz zobowiqzali w walutach obcych, a takte przychody odsetkowe, w sklad kt6rych wchodz q
odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w przypadku dlutnych papier6w wartosciowych
wycenianych w wartosci godziwej - naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papier6w przez emitenta oraz
odpiSy dyskonta.
pieni~tnych,

Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza si~ przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody
odsetkowe od dlutnych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza si~ zgodnie z zasadami
ustalonymi dla tych papier6w wartosciowych przez emitenta.
Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w

pieni~znych

na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych

powi~kszajq

wartost aktyw6w Subfunduszu w Dniu Wyceny.
Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego albo kapitalu wyplaconego jest dzieli zbycia lub odkupienia
jednostek uczestnictwa. Na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa w okreslonym Dniu
Wyceny nie uwzgl~dnia si~ zmian w kapitale wplaconym oraz zmian kapitalu wyplaconego zwiqzanych z wplatami lub
wyplatami ujmowanymi w rejestrze uczestnik6w w tym Dniu Wyceny.
Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg61nosci koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo r6znic kursowych
powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pieni~tnych, naleznosci oraz zobowiqzali w walutach obcych, a takZe koszty
odsetkowe, do kt6rych zaliczamy odsetki od zaciqgni~tych kredyt6w i pozyczek oraz amortyzacj~ premii.
Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i pozyczek
efektywnej stopy procentowej.

zaciqgni~tych

przez Subfundusz rozlicza

si~

w czasie, przy zastosowaniu

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa. Szczeg6lowe informacje zostaly zawarte w nocie 11.
Nast~pujqce koszty zwiqzane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane Sq z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i oplaty
maklerskie i bankowe, w tym zwiqzane z transakcjami kupna i sprzeda:zy papier6w wartosciowych i praw majqtkowych,
prowizje i oplaty zwiqzane z przechowywaniem aktyw6w Subfunduszu, odsetki od kredyt6w i po:zyczek zaciqgni~tych
przez Subfundusz, prowizje i oplaty zwiqzane z przekazami pocztowymi, podatki i inne obciqzenia nalozone przez
wlasciwe organy administracji publicznej, w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne. Wyzej wymienione koszty
stanowiq koszty nielimitowane Subfunduszu i Sq pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie kt6rych Subfundusz jest
zobowiqzany do ich ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez wiasciwe organy
administracji publicznej. Pozostale koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze srodk6w wiasnych.

c)

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowiqzali i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia si~, a zObowiqzania Subfunduszu ustala si~ w Dniu Wyceny (dzieli okreslony w statucie
funduszu, w kt6rym wycenia si~ aktywa Subfunduszu, ustala si~ wartost zobowiqzali Subfunduszu, ustala si~ wartost
aktyw6w netlo Subfunduszu oraz wartost aktyw6w netlo przypadajqcych na jednostk~ uczestnictwa albo certyfikat
inwestycyjny) oraz na dzieli sporzqdzania sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia
godziwej.

1.

si~,

a zobowiqzania Subfunduszu ustala

si~

wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci

Wartost godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczeg6lnosci: akcji, warrant6w
subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwit6w depozytowych, list6w zastawnych, dluznych papier6w
wartosciowych, w tym obligacji zamiennych bez uwzgl~dnienia prawa do zamiany, chyba ze jest dost~pna wartost
godziwa tego prawa, certyfikat6w inwestycyjnych, tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego
inwestowania majqce siedzib~ za granicq) wyznacza si~ - ze wzgl~du na godziny zamkni~cia aktywnych rynk6w
zagranicznych, na kt6rych moze lokowat Subfundusz - wedlug kurs6w dost~pnych 0 godzinie 23:00 (dwudziestej
trzeciej zero zero) czasu polskiego w nast~pujqcy spos6b:
a)

jezeli Dzieli Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug
ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu
Wyceny, z zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu
Wyceny kursu zamkni~cia, a w przypadku braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci
stanowiqcej jego odpowiednik, za ostatni dost~pny kurs przyjmuje si~ ten kurs albo wartost z Dnia Wyceny.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowali ciqglych, w kt6rym wyznaczany i oglaszany jest kurs
zamkni~cia przyjmuje si~ ostatni kurs zamkni~cia w systemie notowali ciqglych dost~pny 0 godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowali ciqglych bez odr~bnego wyznaczania kursu
zamkni~cia przyjm uje si~ ostatniq cen~ transakcyjnq dost~pnq 0 godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowali jednolitych przyjmuje si~ ostatni kurs ustalony w
systemie kursu jednolitego.

b)

jete Ii Dzieli Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrot6w na danym skladniku aktyw6w jest znaczqco niski albo na danym skladniku aktyw6w nie
zawarto zadnej transakcji - wedlug ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu
ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w spos6b umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej
wartosci godziwej, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8, z zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w
Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamkni~cia, a w przypadku braku kursu
zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik, za ostatni dost~pny kurs
przyjmuje si~ ten kurs albo wartost z uwzgl~dnieniem istotnych zdarzeli majqcych wplyw na ten kurs albo

c)

jeteli Dzieli Wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego
dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni~cia ustalonego na aktywnym rynku, a w
przypadku braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik,
skorygowanej w spos6b umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej. Za wiarygodnie

wartost;
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oszacowanq wartose godziwq danego skladnika aktyw6w notowanego na aktywnym rynku uznaje si~ wartose
wyznaczonq poprzez zastosowanie przyj~tego w uzgodnieniu z Oepozytariuszem modelu wyceny najbardziej
odpowiedniego dla danego skladnika lokat, zgodnie z najlepszq wiedzq Subfunduszu i praktykq rynku
finansowego.
2.

3.

W przypadku gdy skladnik loka! jest przedmiotem obrotu na wi~cej niz jednym aktywnym rynku, wartosciq godziwq
jest kurs ustalony na rynku gl6wnym. Wyboru rynku gl6wnego dokonuje si~ na koniec kazdego kolejnego miesiqca
kalendarzowego na podstawie wolumenu obrotu na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku, pod
warunkiem ze Subfundusz moze dokonywae transakcji na tym rynku. W przypadku gdy brak jest mozliwosci
obiektywnego lub wiarygodnego ustalenia wielkosci wolumenu obrotu lub w przypadku identycznego wolumenu na
kilku aktywnych rynkach, Subfundusz stosuje kolejne, mozliwe do zastosowania kryterium:
a)

liczba zawartych transakcji na danym skladniku loka! na danym aktywnym rynku;

b)

ilose danego skladnika lokat wprowadzona do obrotu na danym aktywnym rynku;

c)

kolejnose wprowadzania do obrotu - jako rynek gl6wny wybiera si~ rynek, na kt6rym dany skladnik lokat by!
notowany najwczesniej.

Wartose skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza si~ w nast~pujqcy spos6b:
a)

list6w zastawnych, obligacji, bon6w skarbowych oraz pozostalych dluznych papier6w wartosciowych - w
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek
wyceny tych skladnik6w loka! zalicza si~ odpowiednio do przychod6w odsetkowych albo koszt6w odsetkowych
Subfunduszu;

b)

depozyt6w bankowych - wedlug wartosci nominalnej, z
efektywnej stopy procentowej;

c)

opcji - wycenia si~ wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, przy zachowaniu zasady ostroznej
wyceny, biorqc pod uwag~ konkretny typ instrumentu i kursy instrument6w bazowych oraz czas pozostaly do
wykonania opcji, w szczeg61nosci na podstawie wyceny dostarczonej przez wystawc~ opcji obliczanej mi~dzy
innymi na podstawie metody Monte Carlo lub zmodyfikowanego modelu Blacka-Scholesa lub przy
zastosowaniu modelu dostosowanego do typu opcji; w przypadku gdy ze wzgl~du na charakter instrumentu
pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu wyceny, opcja moze bye wyceniana na podstawie
oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic, itp.) lub Reuters;

d)

kontrakt6w terminowych - wedlug wartosci godziwej metodq okreslajqcq stan rozliczen Subfunduszu i jego
kontrahenta wynikajqcych z warunk6w umownych z uwzgl~dnieniem zasad wyceny dla instrumentu bazowego
i terminu wykonania kontraktu terminowego;

e)

dluznych papier6w wartosciowych zawierajqcych wbudowane instrumenty pochodne - w przypadku gdy
wbudowane instrumenty pochodne Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, wartose jest
wyznaczana. przy zastosowaniu modelu odpowiedniego dla danego papieru dluznego; jezeli wbudowane
instrumenty pochodne nie Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, to wartose wycenianego
papieru stanowi sum~ wyceny dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanego instrumentu pochodnego)
wyznaczonej przy uwzgl~dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wyceny wbudowanych instrument6w
pochodnych wyznaczone na podstawie modeli odpowiednich dla poszczeg61nych ins!rument6w pochodnych;
w przypadku gdy ze wzgl~du na charakter instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu
wyceny, wbudowany instrument pochodny lub caly instrument (w zaleznosci od dost~pnosci danych) mogq bye
wyceniane na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub
Reuters;

f)

skladnik6w lokat innych niz w podpunktach a)-e) wiarygodnosci okreslone w pkt 8.

uwzgl~dnieniem

odsetek, przy zastosowaniu

wedlug wartosci godziwej spelniajqcej warunki

4.

W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci
skorygowanej ceny nabycia - wartose godziwa wynikajqca z kSiqg rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania,
nowo ustalonq skorygowanq cen~ nabycia.

5.

Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu wycenia si~, POCZqwszy od dnia
zawarcia umowy kupna, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy kupna transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu
wykazuje si~ w cenie nabycia, kt6ra stanowi skorygowanq cen~ nabycia. Na dzien rozliczenia cena nabycia sluzy do
wyliczenia skorygowanej ceny nabycia.

6.

Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu si~ Subfunduszu do odkupu, wycenia si~,
POCZqwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaZy, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedazy zobowiqzania z tytulu
transakcji przy zobowiqzaniu si~ funduszu do odkupu wykazuje si~ w cenie sprzedazy, kt6ra stanowi cen~
skorygowanq.

7.

Aktywa oraz zobowiqzania denominowane w walutach obcych wycenia si~ lub ustala w walucie, w kt6rej Sq
notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie Sq notowane na aktywnym rynku - w walucie, w kt6rej Sq
denominowane, i wykazuje si~ w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug sredniego kursu ustalonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski na Ozien Wyceny.

8.

Za wiarygodnie oszacowanq wartose godziwq uznaje

si~

wartose wyznaczonq poprzez:

a)

oszacowanie wartosci skladnika lokat przez wyspecjalizowanq, niezaleznq jednostk~ swiadczqcq tego rodzaju
uslugi, 0 ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t~ jednostk~ przeplyw6w pieni~znych zwiqzanych z tym
skladnikiem;

b)

zastosowanie wlasciwego modelu wyceny skladnika lokat,
pochodzq z aktywnego rynku;
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c)

oszacowanie wartosci skladnika lokat za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji;

d)

oszacowanie wartosci skladnika loka!, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie
ogloszonej na aktywnym rynku ceny nier6Zniqcego si~ istotnie skladnika, w szczeg61nosci 0 podobnej
konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

Wartosc aktyw6w netlo dla poszczeg61nych typ6w jednostek obliczana jest w nast~pujqcy spos6b: WAN A (wartosc
aktyw6w netlo dla jednostek typu A) jest to WAN A z poprzedniego dnia wyceny powi~kszona 0 obroty na kapitalach
dotyczqcych typu jednostki A oraz 0 udzial jednostek typu A we wzroscie lub spadku wartosci aktyw6w (bez
uwzgl~dniania biezqcych koszt6w limitowanych) pomniejszona 0 koszty wedlug odpowiedniej stawki oplaty za
zarzqdzanie dla danego typu jednostki za dzien od ostatniego Onia Wyceny do dnia biezqcego. Analogicznie
obliczana jest WAN dla pozostalych typ6w jednostek.

9.

d) Warlosci szacunkowe

Sporzqdzanie sprawozdania finansowego wymaga od Towarzystwa dokonania ocen, estymacji i przyj~cia zalozen
wplywajqcych na stosowane zasady rachunkowosci oraz na prezentowane wartosci aktyw6w i pasyw6w oraz kwoty
przychod6w i koszt6w. Szacunki dokonywane Sq na podstawie dost~pnych danych historycznych, danych mozliwych do
zaobserwowania na rynku oraz szereg innych czynnik6w uwazanych za wlasciwe w danych okolicznosciach. Stanowiq one
podstaw~ do oszacowania wartosci bilansowych aktyw6w i zobowiqzan, kt6rych nie mozna okreslic w jednoznaczny spos6b
na podstawie ceny pochodzqcej z aktywnego rynku.
Szacunki i zalozenia stanowiqce ich podstaw~ podlegajq okresowym przeglqdom. Aktualizacje szacunk6w Sq rozpoznawane
w okresie, w kt6rym dokonano zmiany szacunku, jezeli aktualizacja dotyczy tylko tego okresu, lub w okresie, w kt6rym
dokonano zmiany, i w okresach przyszlych, jesli aktualizacja wplywa zar6wno na biezqcy, jak i na przyszle okresy.
Ponizej zaprezentowano najistotniejsze z szacunk6w zastosowane przy sporzqdzeniu sprawozdania finansowego
Subfunduszu.
Skladniki lokat wyceniane w warlosci godziwej

Wartosc godziwa skladnik6w lokat, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek ustalana jest na podstawie ceny rynkowej
podobnego instrumentu bqdt przy zastosowaniu innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny Sq
okresowo oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny Sq testowane i zatwierdzane przed uzyciem. W modelach
wyceny wykorzystywane Sq dane mozliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach Towarzystwo musi
korzystac z oszacowan. Zmiany przyj~tych zalozen i szacunk6w mogq miec wplyw na wykazywane wartosci godziwe
skladnik6w loka!.
Skladniki lokat wyceniane metodq zamortyzowanego kosztu

Na kazdy Ozien Wyceny dokonywana jest ocena, czy zaistnialy przeslanki swiadczqce 0 utracie wartosci skladnik6w loka!.
Jezeli przeslanki takie istniejq, dokonuje si~ odpisu aktualizujqcego w wysokosci r6znicy pomi~dzy wartosciq bilansowq a
oszacowanq wartosciq biezqcq oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieni~znych wynikajqcych z danego skladnika lokat.
Wyznaczenie przeslanek utraty wartosci oraz wyliczenie biezqcej wartosci oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieni~znych
wymaga dokonania przez Towarzystwo szacunk6w. Metodologia i zalozenia wykorzystywane przy ustalaniu poziomu utraty
wartosci podlegajq regularnemu przeglqdowi.
Szacunki dokonane na dzien bilansowy uwzgl~dniajq parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzien. Biorqc pod
zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.

uwag~

Na dzien 31 grudnia 2012 roku zadne aktywa Subfunduszu nie byly wycenione w spos6b inny niz na podstawie kursu
ustalonego na aktywnym rynku, tj. metodq zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzien 31 grudnia 2011 odpowiednio 6,28%). W zmiennym otoczeniu rynkowym
wyst~puje niepewnosc, iz dla takich aktyw6w wyceny uj~te w sprawozdaniu finansowym mogq r6znic si~ od wartosci, jakie
zostalyby wyznaczone, gdyby istnial dla nich aktywny rynek. Zdaniem Towarzystwa wartosci bilansowe wszystkich istotnych
skladnik6w aktyw6w Sq mozliwe do odzyskania.
e) Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowosci

W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowosci.

Nota 2. Naleznosci Subfunduszu
Naletn~cl

Warto~t

Subfunduszu

Z tytulu zbytych lokat
Z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytulu odsetek
Pozostale

Suma

12

na dzien 31.12.2012 r.
(w tys. zt)

Warto~t

na dzien 31.12.2011 r.
(wtys. zt)

-

1616

119

256

-

69

119

1941

0
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Nota 3. Zobowi~zania Subfunduszu
Zobowl~ania

Warto~t

Subfunduszu

na dzien 31.12.2012 r.
(wtys. zt)

Warto~t

na dzien 31.12.2011 r.
(wtys. zt)

Z tytulu nabytych aktyw6w

-

Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa

0

-

Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa

19

873

Pozostale zobowiqzania, w tym:

71

122

- zobowiqzania wobec TF I z tytulu oplaty za zarzqdzanie

63

62

- zobowiqzania wobec kontrahent6w

Suma

2288

5

4

90

3283

Nota 4. Srodki pieniQi:ne i ich ekwiwalenty
31.12.2012 r.
Struktura

~rodk6w pienh~!nych

na rachunkach bankowych

Waluta

Warto~t

na dzien bllansowy
w danej walucle (w tys.)

Warto~t

na dzlen bilansowy
w walucle sprawozdania
flnansowego (w tys. zt)
1345

Banki

PLN
EUR

Bank Handlowy w Warszawie SA
Bank Handlowy w Warszawie SA

189

189

283

1 156

31.12.2011 r.
Struktura

~rodk6w

pienlQ;tnych na rachunkach bankowych

Waluta

Warto~t

na dzien bilansowy
w danej walucle (w tys.)

Warto~t

na dzien bilansowy
w walucie sprawozdania
flnansowego (w tys. zt)

Banki

1043

PLN
EUR

Bank Handlowy w Warszawie SA
Bank Handlowy w Warszawie SA

50

50

225

993

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom ~rodk6w pieniQ!nych
utrzymywanych w celu zaspokojenia bie!~cych zobowl~zan
Subfunduszu

Waluta

Warto~t na dzlen 31.12.2012 r.

w danej walucie (w tys.)

Warto~t na dzlen 31.12.2012 r.

w walucle sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

Sredni w okresle sprawozdawczym pozlom ~rodk6w pienlQ!nych

1409

PLN
EUR

Bank Handlowy w Warszawie SA
Bank Handlowy w Warszawie SA

334

334

263

1 075

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Sredni w okresle sprawozdawczym pozlom ~rodk6w plenlQ!nych
utrzymywanych w celu zaspokojenla ble!~cych zobowl~zan
Subfunduszu

Waluta

Warto~t

na dzien 31.12.2011 r.
w danej walucie (w tys.)

Srednl w okresle sprawozdawczym poziom ~rodk6w pieniQ!nych

Warto~t

na dzien 31.12.2011 r.
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zt)
1143

PLN
EUR
PLN
EUR

Bank Handlowy w Warszawie SA
Bank Handlowy w Warszawie SA
ING Bank Slqski SA
ING Bank SlqSki SA

351

351

94

415

28

28

79

349

Nota 5. Ryzyka
(1)

Ryzyko stopy procentowej

(1.1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej,
w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzar'l Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej
zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluznym 0 stalym oprocentowaniu podzielonych
wedlug okresu pozostajqcego na dzier'l 31.12.2012 roku do zapadalnosci tych instrument6w finansowych.
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31.12.2012 r.
(wtys. zt)

Od 1

Od 3
Od6
do mieslQcydo mieslQCY do
1 roku
3 miesiQcy 6 miesiQcy

Do 1

Od 1 roku
do 31at

miesl~ca

miesi~ca

Powyiej 3
lat

Razem

Transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do
odkupu, z tego 0 okresie do wykupu

-

-

-

-

-

-

-

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

213

-

37066

57017

-

-

19738

Pozostale aktywa

-

-

-

-

Razem aktywa Obei~:l:one ryzykiem wart~ci
godziwej wynikaj~cym ze stopy procentowej

-

213

-

-

19738

37066

57017

Procentowy udziat w aktywach og6tem

-

0,35%

-

-

32,63%

61,30%

94,28%

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

31.12.2011 r.
(wtys. zl)
Transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do
odkupu, z tego 0 okresie do wykupu

Od 1

Od 3
Od6
do miesiQCY do mieslQCY do
3 mlesiQcy 6 miesiQcy
1 roku

Do 1

Razem aktywa obei~:l:one ryzykiem wart~ci
godzlwej wynikaJ~cym ze stopy procentowej
Procentowy udzlat w aktywach og6tem

(1. 2)

-

-

1051

-

8321

14160

55966

-

-

4292

4292

-

-

-

-

8321

33475

18452

61309

-

-

12,18%

49,01%

27,01%

89,75%

-

10

-

-

1061
1,55%

Pozos tale aktywa

Razem

33475

-

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Powyiej 3
lat

-

1051

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

Od 1 roku
do 31at

miesl~ca

mlesl~ca

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzar'l Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej, w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzar'l Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluznym 0 zmiennym
oprocentowaniu, wedlug podzialu na okresy pozostajqce w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany
oprocentowania).

31.12.2012 r.
(wtys. zt)

-

-

-

-

-

10

1981

-

-

-

-

1991

-

10

1981

-

-

-

-

1991

0,02%

3,28%

-

-

-

-

3,30%

Razem aktywa Obcl~:l:one ryzykiem wartoAcl
godziwej wynikaj~cym ze stopy procentowej

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Pozostale aktywa
Razem aktywa obci~:l:one ryzykiem wart~ci
godziwej wynikaj~cym ze stopy procentowej
Procentowy udziat w aktywach og6tem

Razem

-

Pozostale aktywa

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

Powy:l:ej 3
lat

-

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do
odkupu, z tego 0 okresie do wykupu

Od 1 roku
do 31at

-

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

31.12.2011 r.
(w tys. zt)

miesi~ca

mlesi~ca

Transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do
odkupu, z tego 0 okresie do wykupu

Procentowy udzlat w aktywach og6tem

Od 3
Od 6
do miesiQCY mleslQCY do 1
d06
3 mieslQcy
roku
mlesiQCY
Od 1

Do 1

Od 1

Od 3
Od6
do mieslQcydo mlesiQCydo
1 roku
3 mlesiQcy 6 mieslQcy

Do 1

miesi~ca

mlesl~ca

Od 1 roku
do 31at

Powy:l:ej 3
lat

-

Razem

-

-

-

-

-

-

-

10

4013

-

-

-

-

-

4023

10

4013

-

-

-

-

4023

0,01%

5,87%

-

-

-

-

5,88%

-

(2)

Ryzyko kredytowe

(2.1)

Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym na dzier'l bilansowy, w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypelnialy swoich obowiqzk6w (bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczer'l), w
podziale na kategorie bilansowe
Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w, bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczer'l. W przypadku
skladnik6w lokat zostala zaprezentowana wartost bilansowa skladnik6w lokat 0 charakterze dluznym.
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31.12.2012 r.
Procentowy
udziat
waktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(wtys. zt)
Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
Naleznosci, w tym:
naleznosci z tytulu zawartych transakcji sprzedazy skladnik6w lokat
Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

drugiej strony do odkupu

Skladniki lokat 0 charakterze dluznym notowane na aktywnym rynku, w tym:
dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdi gwarantowane przez Skarb
Panstwa lub NBP
listy zastawne
inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez Skarb
Panstwa bqdz NBP instnumenty 0 charakterze dluznym

31.12.2011 r.
Procentowy
udziat
waktywach
og6tem

31.12.2011 r.
(w tys. zt)

1345

2,22%

1043

1,53%

119

0,20%

1941

2,84%

-

-

1616

2,37%

1051

1,54%

59008

97,58%

59989

87,81%

6407

10,60%

27287

39,95%

-

-

-

-

52601

86,98%

32702

47,86%

Skladniki lokat 0 charakterze dluznym nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

-

-

4292

6,28%

dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdi gwarantowane przez Skarb
Panstwa lub NBP

-

-

-

-

listy zastawne

-

-

-

-

-

-

4292

6,28%

60472

100,00%

68316

100,00%

inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez Skarb
Panstwa bqdi NBP instrumenty 0 charakterze dluznym
Razem aktywa Subfunduszu obcill,ione ryzykiem kredytowym

(2.2)

Przypadki znaczqcej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala
zaprezentowana jako wartost bilansowa lokat w instrumenty dluzne emitowane lub por~czane przez podmiot, kt6rego
papiery stanowiq powyzej 5% wartosci aktyw6w Subfunduszu.

31.12.2012 r.
Procentowy
udziat
waktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(w tys. zt)

31.12.2011 r.
Procentowy
udziat
waktywach
og6tem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

Dfuine papiery warto'ciowe, w tym:
Skarb Panstwa (RP)

6407

10,60%

27287

W~gry

6148

10,16%

6707

9,82%

11216

18,54%

4717

6,90%

Francja

9311

15,40%

10650

15,59%

PKO Finance AB

3376

5,58%

4900

7,17%

Hungarian Development Bank

2535

4,19%

3765

5,51%

BOS Finance AB

4218

6,98%

4292

6,28%

Rumunia

5676

9,39%

Turcja

3581

5,92%

-

-

Republika Federalna Niemiec

(3)

Ryzyko walutowe

(3.1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzar'l Subfunduszu ryzykiem walutowym
Poziom obciqzenia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jako
wyrazonych w walutach obcych.

wartost

bilansowa (w tys. zl) aktyw6w i zobowiqzar'l

31.12.2012 r.
Procentowy
udzlat
waktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(w tys. zt)
Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
NaleZnosci
Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

drugiej strony do odkupu

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dluzne papiery wartosciowe
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dluzne papiery wartosciowe
Razem aktywa Subfunduszu obcill,ione ryzyklem walutowym
Zobowill,Zllnia obclll,ione ryzykiem walutowym

15

39,95%

31.12.2011 r.
Procentowy
udzlat
waktywach
og6tem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

1 156

1,91%

993

1,45%

-

-

1685

2,47%

-

-

58988

97,54%

57500

84,17%

58988

97,54%

57500

84,17%

-

-

4292

6,28%

4292

6,28%

60144

99,45%

64470

94,37%

-

-

2418

3,54%
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( 3.2)

Wskazanie przypadk6w znaczqcej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala zaprezentowana
jako wartose bilansowa poszczeg61nych kategorii lokat wyrai:onych w walutach obcych w rozbiciu na poszczeg61ne waluty.
31.12.2012 r.
(wtys. zt)

31.12.2012 r.
Procentowy
udziiK
waktywach
og6tem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

31.12.2011 r.
Procentowy
udziiK
waktywach
og6tem

Dluzne papiery wartosciowe

EUR

(4)

58988

61792

97,54%

90,45%

Poziom obcictzenia aktyw6w i zobowictzan Subfunduszu ryzykiem plynnosci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko, ii: Subfundusz nie b~dzie w stanie wygenerowae dostatecznych srodk6w
do wykonania swoich zobowiqzan w terminach ich wymagalnosci lub tei: zbycie aktyw6w nastqpi
na warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
pieni~i:nych niezb~dnych

Z uwagi na fakt, ii: jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogq bye odkupywane codziennie, jednym z zadan realizowanych w
ramach zarzqdzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pieni~i:nych oraz
codzienne monitorowanie plynnosci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki lokat 0 dui:ej plynnosci. W obecnej sytuacji rynkowej niekt6re lokaty
Subfunduszu charakteryzujq si~ przejsciowo obnii:onym poziomem plynnosci. Istnieje ryzyko, ii: Subfundusz moze nie bye w
stanie zbye w kr6tkim terminie tych skladnik6w lokat w wartosci odpowiadajqcej ich oszacowanej wartosci godziwej.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz w roku obrotowym konczqcym
zawieszal zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

si~

31 grudnia 2011 Subfundusz nie

Nota 6. Instrumenty pochodne
Nie dotyczy.

Nota 7. Transakcje przy
odkupu

zobowi~zaniu

siQ Subfunduszu lub drugiej strony do
Wartoilt na
Wartoiltna
31.12.2012 r. (wtys. zt) 31.12.2011 r. (w tys. zt)

Transakcje przy zobowllp:aniu sl, Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu

-

1051

Transakcje, w wyniku kt6rych nast~puje przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i nie
nast~puje przeniesienie na Subfundusz ryzyk

-

1 051

Transakcje przy zobowillZllnlu si, Subfunduszu do odkupu, w tym:

-

-

-

-

Transakcje przy zobowillZllniu si, drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku kt6rych

nast~puje

Transakcje, w wyniku kt6rych nie

przeniesienie na Subfundusz praw wlasnoSci i ryzyk

nast~puje

przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk

Transakcje, w wyniku kt6rych nast~puje przeniesienie na drugq stron~ praw wlasnosci i ryzyk
Transakcje, w wyniku kt6rych nie

nast~puje

przeniesienie na drugq stron~ praw wlasnosci i ryzyk

Transakcje, w wyniku kt6rych nast~puje przeniesienie na drugq stron~ praw wlasnosci i nie
nast~puje przeniesienie na drugq stron~ ryzyk

-

Nota 8. Kredyty i pozyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i r6znice kursowe
31.12.2012 r.

Walutowa struktura pozycjl bilansu

Waluta

Aktywa

PLN

Srodkl plenl,tne I Ich ekwlwalenty

PLN

Wartoilt na dzien
bilansowy w walucle
sprawozdanla
flnansowego (w tys. zt)

Wartoilt na dzlen
bllansowy w danej
walucle (w tys.)

60472
1345

PLN

189

189

EUR

283

1156

PLN

119

119

PLN

-

-

PLN

Naletnoilcl
TransakcJe przy zobowillZllnlu sl, druglej strony do Odkupu

16

119
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Walutowa struktura pozycji bilansu

Waluta

Sktadniki lokat notowane na aktywnym rynku

Wartost na dzien
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

Wartost na dzien
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

PLN

59008

PLN

20

20

EUR

14429

58988

Sktadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

PLN

-

Zobowi~ania

PLN

90

PLN

90

90

31.12.2011 r.
Walutowa struktura pozycjl bilansu

Waluta

Aktywa

PLN

Srodkl pienif~tne Ilch ekwlwalenty

PLN

Wartost na dzien
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

Wartost na dzlen
bilansowy w danej
walucle (w tys.)

68316
1043

PLN

50

50

EUR

225

993

Naletnosci

PLN

1941

PLN

256

256

EUR

381

1685

Transakcje przy zobowilll:aniu siQ drugiej strony do odkupu

PLN

1051

Sktadnlkllokat notowane na aktywnym rynku

PLN

59989

Sktadnikl lokat nienotowane na aktywnym rynku

PLN

2489

2489

EUR

13018

57500

972

4292

PLN

4292

EUR
Zobowi~nia

PLN

3283

PLN

865

865

EUR

547

2418

1.01.2012 r.-31 122012 r
Dodatnie I ujemne r6tnlce kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zt)
Dodatnie r6tnice kursowe

Sktadnikllokat

Zrealizowane

Ujemne r6tnice kursowe

Nlezrealizowane

-

Dlutne papiery wartosciowe

Suma

Zrealizowane

-

NiezreaJizowane
562

3492

562

3492

1.01.2011 r.-31.12.2011 r
Dodatnle I ujemne r6tnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zt)
S ktadnlki lokat

Dodatnie r6tnice kursowe
ZreaJizowane

Ujemne r6tnice kursowe

Niezreallzowane

Dluzne papiery wartosciowe

1819

3283

Suma

1819

3283

Sredni kurs walut obcych wyJiczany przez NBP na dzien bilansowy

Zreallzowane

waluta

kurs w stosunku do zt

1. Euro

Nlezreallzowane

-

4,0882

EUR

Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2012 r.-31 .12.2012 r.
Wartost zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia lokat
(wtys. zt)

Zrealizowany i nlezreallzowany zysk (strata) ze zbycla lokat
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

420

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny aktyw6w
(wtys. zt)
(442)

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

(559)

-

Suma

(139)

(442)

17

Roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Obligacji Europejskich Subfundusz w Arka BZ WBK FlO
1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Wzrost (spadek)
nlezreallzowanego zysku
(straty) z wyceny aktyw6w
(wtys. zt)

Wartost zreaJizowanego
zysku (straty) ze zbycia lokat
(w tys. zt)

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycla lokat

1247

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

Suma

2343

-

-

1247

2343

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Nota 11. Koszty Subfunduszu
Towarzystwo nie pokrywa koszt6w Subfunduszu. Calost wynagrodzenia Towarzystwa sklada
Wynagrodzenie dla Towarzystwa (w tys. zl)
cz~sc

si~

tylko z

cz~sci

stalej.

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.

730

591

stala wynagrodzenia

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Z dniem 25 maja 2012 roku weszla w Zycie zmiana statutu Funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty w zakresie zasad
naliczania i tworzenia rezerwy na oplat~ za zarzqdzanie Subfunduszem Arka BZ WBK Obligacji Europejskich.
Do dnia 24 maja 2012 roku obowiqzywaly

nast~pujqce

zasady:

a) Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymywalo wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wi~kszej
jednak nit:
(1) 2,20% (dwa i dwie dziesiqte procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 1,90% (jeden i dziewi~t dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S
(3) 1,60% (jeden i szest dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szestdziesiqt pi~t) dni sredniej rocznej wartosci Aktyw6w Subfunduszu reprezentujqcej
poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa.
b) Rezerwa na koszty, 0 kt6rym mowa w us!. a), naliczana byla w katdym Oniu Wyceny, za katdy dzieri roku, od wartosci Aktyw6w
Subfunduszu pomniejszonej 0 zobowiqzania, z wyjqtkiem zobowiqzari wynikajqcych ze wzrostu rezerwy na koszty od poprzedniej
wyceny wedlug stawek okreslonych w pkt a) i rozliczana jest do pi~tnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry
zostala naliczona.
Od dnia 25 maja 2012 roku obowiqzujq nast~pujqce zasady:
a) Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wi~kszej
jednak nit:
(1) 2,20% (dwa i dwie dziesiqte procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 1,90% (jeden i dziewi~t dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S
(3) 1,60% (jeden i szest dziesiqtych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szestdziesiqt pi~t) dni, sredniej rocznej Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu
reprezentujqcej poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa.
b) Rezerwa na wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w us!. a), jest naliczana od podstawy spelniajqcej wymogi § 22 ust. 2
Rozporzqdzenia, slutqcej do okreslenia wartosci Jednostek Uczestnictwa poszczeg61nych kategorii w poprzednim Oniu Wyceny.
Podstaw~ t~ stanowi r6tnica pomi~dzy wartosciq Aktyw6w i zobowiqzari Subfunduszu z poprzedniego Onia Wyceny, w podziale na
poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa, przy czym podstawa ta nie uwzgl~dnia zmian w kapitale wplaconym oraz kapitale
wyplaconym na poprzedni Ozieri Wyceny, zgodnie z § 22 us!. 2 Rozporzqdzenia.
Rezerwa, 0 kt6rej mowa powytej, jest naliczana w katdym Oniu Wyceny za katdy dzieri roku, wedlug stawek okreslonych w pkt a) i
rozliczana jest do pi~tnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry zostala naliczona.
Platnosci z tytulu koszt6w limitowanych pomniejszajq utworzonq uprzednio

rezerw~.

Stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie Subfunduszem:

Kategoria JU

Stawka statutowa

Stawka obowicp:ujetca na dzien bilansowy

A

2,20%

1,40%

S

1,90%

1,20%

T

1,60%

1,00%

Kwoty wynagrodzenia za zarzqdzanie naliczane Sq w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa katdej kategorii odr~bnie. Zgodnie z
uchwalq Zarzqdu Towarzystwa od wyceny dokonanej na dzieri 8 maja 2012 roku do odwolania, obowiqzuje decyzja 0 obniteniu
stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie z wysokosci:
•

2,20% do 1,40% - dla jednostek uczestnictwa typu A

•

1,90% do 1,20% - dla jednostek uczestnictwa typu S

•

1,60% do 1,00% - dla jednostek uczestnictwa typu T.
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Do dnia 7,05.2012 r. obowiqzywala decyzja Zarzqdu Towarzystwa 18/12/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie stosowania
stawek za zarzqdzanie w ponizszej wysokosci:
•

1,40% - dla jednostek uczestnlclwa typu A

•

1,00% - dla jednostek uczestnictwa typu S

•

0,70% - dla jednostek uczestnictwa typu T,

Nota 12. Dane por6wnawcze

0

jednostkach uczestnictwa
31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

31.12.2010 r.

60382

65033

48652

A

71,99

71,02

63,49

S
T

73,48

72,29

64,36

74,80

73,42

65,17

Dane porownawcze 0 jednostkach uczestnictwa
Wartost aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego (w tys, z!)
Wartost aktyw6w netto na poszczeg61ne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec
roku obrotowego (w z!)
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Informacja dodatkowa
A.

Informacje 0 znaCZ<tcych zdarzeniach, dotycz<\cych lat ubiegtych, ujQtych w sprawozdaniu finansowym za biez<\cy okres
sprawozdawczy
Nie dotyczy.

B. Informacje 0 znacZ<\cych zdarzeniach, kt6re nast<\Pity po dniu bilansowym, a nieuwzglQdnionych w sprawozdaniu
finansowym
Nie wystqpily.
C. Zestawienie oraz objasnienie r6znic pomiQdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i por6wnywalnych
danych finansowych a uprzednio sporz<\dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Nie dotyczy.
D. Dokonane korekty bfQd6w podstawowych, ich przyczyny, tytuty oraz wptyw wywofanych tym skutk6w finansowych na
sytuacjQ maj<\tkow<\ i finansowCl, ptynnosc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystqpily:
przypadki informowania uczestnik6w 0 korektach wyceny aktyw6w nello na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktyw6w
nella na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki nierozliczenia

si~

transakcji zawieranych przez Subfundusz.

E. W przypadku niepewnosci co do mozliwosci kontynuowania dzialalnosci opis tych niepewnosci oraz wskazanie, czy
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwiC\Zane
Nie dotyczy.
F.

Inne informacje niz wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re mogtyby w istotny spos6b wptyn<\c na ocenQ sytuacJi
maj<\tkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu I ich zmian
Nie wystqpily.
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RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Arka BZ WBK Obligacji Europejskich
subfundusz w Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Raport uzupelniajqcy
z badania
sprawozdania jednostkowego
Rok obrotowy konczqcy si y
31 grudnia 2012 r.

Raport uzupemiaj,!cy zawiera 11 stron
Raport uzupemiahcy
z badania sprawozdaniajednostkowego
za rok obrotowy koncz'!cy si y
31 grudnia 2012 r.

o 2013 KPMG Audyt sp6tka Z ograniczonl} odpowiedzialnoscill sp.k. jest polskll spOlkC! komandytowl} i czlonkiem sieci KPMG
skladaj(!cej sit; z niezaleznych spolek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
("KPMG International"), podmiotem prawa sZ\vajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzezone

Arka BZ WBK Obligacji Europejskich subJundusz w Arka BZ WBK Funtluszu Illwestycyjllym Otwartym
Raport ll::llpelniajqcy:: badania sprawo::daniajednostkowego
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Arka BZ WBK Obligacji Europejskich subfulUlusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
Raport u::upelnfajqq:: badanfa sprawo::daniajednostkowego
::a rok obrotowy kO/1c::qcy sfr; 31 grudnfa 2012 r.

1.

CZ~SC

1.1.

Dane

ogolna raportu

identyfikuj~ce

Subfundusz

1.1.1. Nazwa Subfunduszu
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich

1.1.2. Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu
Arka BZ WBK Obligacji Europejskichjest subfunduszem wydzielonym w Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym.
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (zwany dalej Subfunduszem) nie posiada osobowosci
prawneJ.
Subfundusz zostal utworzony na czas nieokreslony.

1.2.

Dane

identyfikuj~ce

Fundusz

1.2.1. Nazwa Funduszu
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem).
Fundusz moze uZywac nazwy skroconej Arka BZ WBK FlO.

1.2.2. Siedziba Funduszu
Plac Wolnosci 16
61-739 Poznan

1.2.3. Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
Sqd rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:

1.3.

Dane

identyfikuj~ce

Sqd Okrygowy w Warszawie,
VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
26 listopada 2010 r.
RFi589

Towarzystwo

zarz~dzaj~ce

Funduszem

1.3.1. Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa
Funduszjest zarzqdzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane
dalej Towarzystwem), z siedzibq w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16.
Towarzystwo prowadzi dzialalnosc na podstawie decyzji Komisji Papier6w Wartosciowych i
Gield KPWiG-4086-18/98-1 071 wydanej dnia 30 stycznia 1998 r.
Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwajest nieograniczony.
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1.3.2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze S~dowym
S,!d rejestrowy:

S,!d Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S,!dowego

Data:
Numer rejestru:
Kapital zakladowy na dzien
bilansowy:

26 lutego 2001 r.
KRSOOOOOO ll32
13.202.000 zl

1.3.3. Kierownik jednostki
Funkcje kierownikajednostki sprawuje Zarz'!d Towarzystwa.
W sklad Zarz'!du Towarzystwa na dzien 3l grudnia 2012 r. wchodzili:
• Pan Jacek Marcinowski

- Prezes Zarz'!du,

• Pani Marlena Janota

- Czlonek Zarz'!du,

• Pan Michal Zimpel

- Czlonek Zarz'!du.

Zgodnie z uchwal,! nr 9 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 28 lutego 2012 r. Pan
Krzysztof Czlapowski zostal odwolany z funkcji Czlonka Zarz'!du z dniem 3l marca 20 l2 r.
Zgodnie z uchwal,! nr 2 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 3 kwietnia 20 l2 r. Pan Michal
Zimpel zostal powolany do pelnienia funkcji Czlonka Zarz'!du z dniem podjycia uchwaly.

1.4.

Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony
do badania sprawozdan finansowych

1.4.1. Dane

identyfikuj~ce

Imiy i nazwisko:
N umer w rejestrze:

kluczowego bieglego rewidenta:
Bozena Graczyk
994l

1.4.2. Dane identyfikuj~ce podmiot uprawniony
Firma:
Adres siedziby:
Numer rejestru:
S,!d rejestrowy:
Numer NIP:

KPMG Audyt Spolka z ograniczon,! odpowiedzialnosci,!
sp.k.
ul. Chlodna 5l, 00-867 Warszawa
KRS 0000339379
S,!d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S,!dowego
527-26-l5-362

KPMG Audyt Spolka z ograniczon,! odpowiedzialnosci,! sp.k. jest wpisana na listy podmiotow
uprawnionych do badania sprawozdail finansowych, prowadzon'! przez Krajow,! Rady
Bieglych Rewidentow, pod numerem 3546.
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1.5.

Informacje

0

sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporz'!dzone na dzien 31 grudnia 20 II r. i za rok
obrotowy koncz'!cy sit( tego dnia zostalo zbadane przez KPMG Audyt sp6lka z ograniczon,!
odpowiedzialnosci,! sp.k i uzyskalo opinit( bieglego rewidenta bez zastrzezen.
Pol'!czone sprawozdanie tinansowe Arka BZ WBK Funduszu lnwestycyjnego Otwartego wraz
ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym zostalo zatwierdzone w dniu 26 kwietnia 2012 r. przez Walne
Zgromadzenie Towarzystwa.
Pol'!czone sprawozdanie tinansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz
ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka BZ WBK Funduszu
lnwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w S,!dzie Rejestrowym w dniu 2 maja 2012 r.
Pol'!czone sprawozdanie tinansowe Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
ogloszone zostalo w Monitorze Polskim B nr 2011 z dnia II wrzesnia 2012 r., a sprawozdanie
jednostkowe Arka BZ WBK Obligacji Europejskich w Monitorze Polskim B nr 2016 z dnia
II wrzesnia 2012 r.

1.6.

Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy lnwestycyjnych S.A. z siedzib,! w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 i dotyczy
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada sit( zestawienie lokat oraz bilans
sporz'!dzony na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian
w aktywach netto za rok obrotowy koncz'!cy sit( tego dnia oraz noty objasniaj,!ce i informacja
dodatkowa.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umow'! z dnia
12 Jipca 2012 r., zawart'! na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 26 marca 2012 r. odnosnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdaniajednostkowego.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r.
poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci',), krajowych standard6w rewizji finansowej wydanych
przez Krajow,! Radt( Bieglych Rewident6w oraz Mit(dzynarodowych Standard6w Rewizji
Finansowej.
Badanie sprawozdania tinansowego zostalo przeprowadzone w siedzibie Funduszu w okresie
od 261istopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. oraz od 261utego 2013 r. do 8 marca 2013 r.
Zarz'!d Towarzystwajest odpowiedzialny za prawidlowosc ksi,!g rachunkowych, sporz,!dzenie
i rzeteln'! prezentacjt( sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw'! 0 rachunkowosci,
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowi,!zuj,!cymi przepisami
prawa.
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Naszym zadaniem bylo, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporz,!dzenie
raportu uzupelniaj,!cego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci
ksi,!g rachunkowych stanowi,!cych podstawy jego sporz,!dzenia.
Zarz'!d Towarzystwa zlozyl w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie 0 rzetelnosci i
jasnosci zal'!czonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen wplywaj,!cych
w sposob znacz'!cy na dane wykazane w sprawozdaniujednostkowym za rok badany.
W trakcie badania sprawozdaniajednostkowego Zarz'!d Towarzystwa zlotyl wszystkie z,!dane
przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udostypnil nam wszelkie dokumenty
i informacje niezbydne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w zaden sposob ograniczony. Zakres i sposob
przeprowadzonego badania wynika ze sporz'!dzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajduj,!cej siy w siedzibie podmiotu uprawnionego.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot llprawniony, spelniaj,! wymog niezaleznosci od
badanego Subfunduszll, Fundllszu i Towarzystwa w rozumieniu art, 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. 0 bieglych rewidentach i ich samorz,!dzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz 0 nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77 poz.
649 z p6Zniejszymi zmianami).
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2.

Analiza finansowa Subfunduszu

2.l.

Ogolna analiza sprawozdania jednostkowego

2.1.1. Bilans

Aktywa

Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
Naleznosci
Transakcje przy zobowi<)Zaniu

si~

31.12.2012
zl '000

31.12.2011
zl '000

60472
1345
119

68316
1043
1941
1051
59989

drugi"j strony do odkupu

59008
59008

Sk!adniki lokat notowane na aktywnym rynku. w tym:

- dluzne papiery wartosciowe
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku. w tym:
- dlu:::ne papiery v:artosciowe
Zobowil}zania
Aktywa netto
Kapital subfunduszu
Kap ita! wp lacony
Kapita! wyplacony

59989

4292
-1292

Dochody zatrzymane

Zakumulowane. nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany. n ierozdy sponowany zrealizowany zy sk (strata) ze zby cia lokat
Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapital subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa

A
S

T

Kategorie jednoste k uczestnictwa

A
S

T

7

90
60382
48459
354565
(306106)

3283
65033
53793
324242
(270449)

\I 105
20500
(9395)

9980
19236
(9256)

818
60382

1260
65033

Liczba

Liczba

295473.735
426031.969
\04381.048

334199.532
443199.722
126 111.272

Wartosc
aktywow netto
na jednostk~
uczestnictwa
(zl)

Wartosc
aktywow netto
na jednostk~
uczestnictwa
(z!)

71.99
73.48
74.80

71.02
72.29
73.42

Arka BZ WBK Ob/igacji Europejskich subfundusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
Raport uzupelniajqcy:: badania sprawo::daniajednostkowego
::a rok obrotowy konc::qcy sill 31 grlldnia 2012 r.

2.1.2. Rachunek wyniku

Z

operacji
\.01.2012 31.12.2012
zl '000

\.01.2011 3\.12.2011
zl '000

Przychody z lokat
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo roznic kursowych
Pozostaie

27-'9
2748

3044
2689
355

Koszty subfunduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Oplaty dla dcpozytariusza
Ujemne saldo r6znic kursowych

1 -'85
730
50
705

6-'3
591
52

Koszty subfunduszu nctto

1 -'85

6-'3

Przychody z lokat netto

1264

2401

(581)
( 139)
(562)
(442)
(3 -192)

3590
1247
1819
2343
3283

Zrealizowany i niezrealizowany zysk/(strata)
Zrealizowany zysk/(strata) ze zbycia lokat. w tym:
- :: tytulu rr5:!:nic kursowych
Wzrost/(spadek) niezrealizowanego zysku/(straty) z wyceny lokat. w tym:
- z tYlulu r6:!:nic kursowych

683

Wynik z operacji

Wynik z
operacji
p rzy p adajacy
najednostk y
uczestnictwa
(zl)
0.97
1.19

Kategoriajednostek uczestnictwa

.\

S
T

1.38

8

5991
Wynik z
operacji
przypadajacy
na jednostky
uczestnictwa
(zl)
7.54
7.93
8,25

Arka BZ WBK Obligacji Europejskich subfundusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
Raport lcupelniajqcy z badania sprawo:::daniajednostkowego
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2.2.

Wybrane wskazniki finansowe

Lokaty (zl '000)
Wartosc aktywow netto Subfunduszu (zl '000)
Wartosc aktywow netto najednostk y uczestnictwa A (zl)
Wartosc aktywow netto najednostk y uczestnictwa S (zl)
Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa T (zl)
Kapital Subfunduszu (zl '000)
Wynik z opera~ii (zl '000)
Procentowa zmiana wartosci aktywow netto najednostk y uczestnictwa A
Procentowa zmiana wartosci aktywow netto najednostk y uczestnictwa S
Proccntowa zmiana wartosci aktywow netto najednostky uczestnictwa T
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31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

59008
60382
71.99
73,48
74.80
48459
683
1.37%
1.65%
1.88%

64281
65033
71.02
72.29
73.42
53793
5991
11.86%
12.32%
12.66%

48009
48652
63.49
64.36
65.17
43403
(131)
(0.50%)
(0,40%)
(0.31%)

Arka BZ WBK Ob/igacji Europejskich sub/ulle/us'Z w Arka BZ WBK FUlUius'Zu lllwestycyjnym Otwartym
Raport u::upelniajqcy:: badania sprawo::daniajednostkowego
::a rok obrotOl>Y konc::qcy sill 31 grudnia 2() 12,.

3.

Cz~sc

3.1.

System rachunkowosci

szczeg610wa raportu

Subfundusz posiada aktualnq dokumentacjy opisujqcq zasady rachunkowosci, przyjyte przez
Zarzqd Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy 0 rachunkowosci
i rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczeg61nych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r., nr 249, poz. 1859)
("Rozporzqdzenie").
W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego
wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dzialania systemu rachunkowosci.

dokonalismy

W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znaczqcych nieprawidlowosci
dotyczqcych systemu rachunkowosci, kt6re nie zostalyby usuniyte, a mogly miec istotny
wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci.
Subfundusz przeprowadzil inwentaryzacjy skladnik6w majqtkowych w terminach okrdlonych
wart. 26 ustawy 0 rachunkowosci oraz dokonala rozliczenia i ujycia w ksiygachjej wynik6w.

3.2.

Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z
uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktyw6w
W zakresie objytym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych
nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, termin6w i
procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosci wycenyaktyw6w
wedtug zasad okreslonych w przepisach prawa i statucie Funduszu. Przeprowadzone badanie
nie mialo na celu weryfikacji polityki inwestycyjnej Subfunduszu i dotrzymywania strategii
zarzqdzaniajego lokatami.
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3.3.

Noty objasniaj~ce
j ednostkowego

i

informacja

dodatkowa

do

sprawozdania

Dane zawarte w notach objasniajqcych i infonnacji dodatkowej do sprawozdania
jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i
infonnacja dodatkowa stanowiq integralnq cZysc
prawidlowo. Noty objasniajqce
sprawozdania jednostkowego.

W imieniu KPMG Audyi Sp6-tka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa

1,1
Till

·······f·····

Ma~ale, .' Grzesik

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

Biegly r¢~ident
Nr ewide'tlcyjny 12032

18 kwietnia 2013 r.
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SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych
Subfundusz
w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

za okres
od 10 lutego do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest zalctcznikiem do sprawozdania pofqczonego funduszu
Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
-

.

-

Ii) .......-=

-

I Fundusze Inwestycyjne Arka
\

\,J

\

Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych
subfundusz w Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Opinia i Raport
Niezaleznego Bieglego Rewidenta
Rok obrotowy konczqcy

si~

31 grudnia 2012 r.

Opinia zawiera 2 strony
Raport uzupetniaj,!cy zawiera 11 stron
Opinia niezalemego bieglego rewidenta
oraz raport uzupetniaj,!cy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy koncz'!cy sit(
31 grudnia 2012 r.

1)

2013 KPMG Audyt spCHka Z ograniczonij. odpowiedzialnoSciij. sp k jest polskij. spo1kij. komandytowij. i czlonkiem sieei KPMG
skladaj<j.cej si~ z niezaleznych spCHek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
("KPMG Internationar'), podmiotem prawa szwajcarskiego Wszelkie prawa zastfzezone

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

KPMG Audyt
Spotka z ograniczoni!
odpowiedzialnoscii! sp.k.
ul. Chtodna 51
00-867 Warszawa
Poland

Telefon
Fax
E-mail
Internet

+482252811 00
+48225281009
kpmg@kpmgpl
www.kpmg.pl

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dia Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Opinia 0 sprawozdaniu jednostkowym
Przeprowadzilismy badanie zal(!czonego sprawozdania jednostkowego Arka BZ WBK
Obligacji Korporacyjnych subfunduszu w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
z siedzib(! w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 ("Subfundusz"), na ktore sklada siy zestawienie
lokat oraz bilans sporz(!dzone na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz
zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 10 lute go 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
oraz noty objasniaj(!ce i informacja dodatkowa.

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
Zarz(!d BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksi(!g rachunkowych, sporz(!dzenie i rzeteln(! prezentacjy tego
sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaW(! z dnia 29 wrzdnia 1994 r. 0 rachunkowosci
(Oz. U. z 2013 r. poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), wydanymi najej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz innymi obowi(!zuj(!cymi przepisami prawa. Zarz(!d Towarzystwa jest
odpowiedzialny rowniez za kontroly wewnytrzn(b ktor(! uznaje za niezbydn(!, aby sporz(!dzane
sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych
dzialan lub blydow.
Zgodnie z ustaW(! 0 rachunkowosci, Zarz(!d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej S(!
zobowi(!zani do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagania
przewidziane w tej ustawie.

Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii 0 tym
sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksi(!g rachunkowych stanowi(!cych podstawy
jego sp0fZ<!dzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy 0 rachunkowosci, krajowych standardow rewizji finansowej
wydanych przez Krajow(! Rady Bieglych Rewidentow oraz Miydzynarodowych Standardow
Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladaj(! na nas obowi<!Zek postypowania zgodnego z
zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposob, aby uzyskac
racjonaln(! pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowi(!ce podstawy
jego sporz(!dzenia S(! wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur maj(!cych na celu uzyskanie dowodow badania
dotycz(!cych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wybor procedur
badania zaleZy od naszego os(!du, w tym oceny ryzyka wyst(!pienia istotnej nieprawidlowosci
sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub blydow. Przeprowadzaj(!c oceny
tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrzn(! zwi(!zan(! ze sporz(!dzeniem oraz
rzeteln(! prezentacj(! sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do
okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyrazenia opinii na temat skutecznosci dzialania
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kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje rowniez oceny odpowiedniosci stosowanej
polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunkow dokonanych przez Zarz(!d oraz oceny ogolnej
prezentacji sprawozdania jednostkowego.
Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowi(! wystarczaj(!c(!
odpowiedni(! podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania.

Opinia
Naszym zdaniem, zal(!czone sprawozdanie jednostkowe Arka BZ WBK Obligacji
Korporacyjnych subfunduszu w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
przedstawia rzetelnie i jasno sytuacjy maj(!tkow(! i finansow(! Subfunduszu na dzien
31 grudnia 2012 r., wynik z operacj i za okres od 10 lute go 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
zostalo sporz(!dzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci
obowi(!zuj(!cymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreslonymi w ustawie 0
rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne z
wplywaj(!cymi na tresc sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przepisami prawa i
postanowieniami statutu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz zostalo
sporz(!dzone na podstawie prawidlowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach,
ksi(!g rachunkowych.

W imieniu KPMG Audyt Spolka z ograniczon(! odpowiedzialnosci(! sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa

11\
XI

·····Ir···· .

Ma~dal
Biegly
ident
Nr ewidencyjny 12032

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

IZ WBK Towarzvstwo Funduszv InwestvcYinych SA
PI. Wolnosci 16. 61-139 POlnan
telefon: [+481 6185513 22
faks: (+48) 6185513 21

O~WIADCZENIEZARZADU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330
z p6iniejszymi zmianami) oraz rozporz<tdzeniem Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarz<td BZ WBK
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK ObJigacji
Korporacyjnych subfundusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym za okres od 10 lutego
2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, kt6re obejmuje:

1.

Zestawienie lokat wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazuj<tce skladniki lokat subfunduszu
w wysokosci 25 082 tys. zl.

2.

Bilans subfunduszu sporz<tdzony na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazuj<tcy aktywa netto w wysokosci
28 302 tys. zl.

3.

Rachunek wyniku z operacji za okres od 10 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazuj<tcy dodatni
wynik z operacji w wysokosci I 0 II tys. zl.

4.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 10 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazuj<tce
zwi~kszenie wartosci aktyw6w netto subfunduszu w wysokosci 28 302 tys. zl.

5.

Noty objaSniaj<tce.

6.

lnformacj~

dodatkow<t.

W imieniu BZ WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A.
Jacek Marcinowski

Michal Zimpel

Marlena Janota

Czlonek ZarZ'ldu

Czlonek Zarz<tdu

I

Aleksandra Juszczyk

\ 7,"L
".Q.'~

c

\

Oyrektor Ozialu

Wyceny i
Sprawozdawczosci
Funduszy Inwestycyjnych

(osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksi<!g rachunkowych)

Data: 18 kwietnia 2013 roku

www.arka.pl
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Zestawienie lokat
1) Tabela gf6wna
31.12.2012 r.
SKt.ADNIKI LOKAT

Wartosc wedfug
wyceny na dzier'i
bilansowy
(w tys. zt)

Wartosc wedfug
ceny nabycia
(w tys. zt)

Procentowy udziaf
waktywach og6tem

Akcje

-

-

-

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

Kwity depozytowe

-

-

-

3535

3555

12,19%

21 113

21525

73,83%

-

2

0,01%

Udzia/y w sp6fkach z ograniczonq odpowiedzialnosciq

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

Tytu/y uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego
inwestowania majqce siedzib~ za granicq

-

-

-

Wierzytelnosci

-

-

-

Weksle

-

-

-

Depozyty

-

-

-

Waluty

-

-

-

Nieruchomosci

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

Inne

-

-

-

24648

25082

86,03%

Listy zastawne
Dfuzne papiery wartosciowe
Instrumenty pochodne

Suma
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2) Tabele

Listy zastawne

uzupelniaj~ce

Nazwa rynku

RodzaJ rynku

Kraj siedziby

Emilent

emitenta

Tennin
wykupu

Warunki
oprocentowania

Rodzaj
listu

Warto.':
nominalna
jednego
listu
(wzl)

Podstawa
emisji

Liczba

Warto"':
wedlug
ceny
nabyeia
(w tys. zI)

Wartosc
wedlug
wyeeny na
dzie,;
bilansowy
(wtys. zI)

Procentowy
udzialw
aktywaeh
og6/em

Notowane na aktywnym rynku regulowanym

BRE BANK
HIPOTECZNY SA
SERIA HPA17
(PLRHNHPOO250)

Gielda
Papierow
BRE Bank
Aktywny rynek
Wartosciowych Hipoteczny
regulowany
Warszawie
SA
SA

Rzeczpospolita
2013-1 (}-21
Polska

Ustawa z dnia
29 sierpnja
Zmienny Hipoteczny 1997 r. 0
kupon
list
listach
(5,79%) zastawny
astawnych i
bankach
hipotecznych

1000,00

85

85

86

0,29%

BRE BANK
HIPOTECZNY S.A
SERIA HPA18
(PLRHNHP00268)

Gielda
Papierow
BRE Bank
fA;<tywny rynek
Wartosciowych Hipoteczny
regulowany
wWarszawie
S.A
SA

Ustawa z dnia
29 sierpnla
Zmienny Hipoteczny 1997 r. 0
Rzeczpospolita
listach
2017-04-20 kupon
list
Polska
(6,07%) izastawny
astawnych i
bankach
hi potecznych

1000,00

650

650

657

2,26%

Ustawa z dnia
29.08.1997 r.
Zmienny Hipoteczny
o listach
kupon
list
zastawnych j
(5,91%) zastawny
bankach
hi potecznych

1000,OC

400

400

401

1,37%

Ustawa z dnia
29.08.1997 r.
o listach
astawnych i
bankach
hipotecznych

1000,00

400

400

407

1,40%

1000,00

2000

2000

2004

6,87%

3535

3535

3555

12,19%

Iw

Nienotowane na rynku aktywnym
BRE BANK
HIPOTECZNY SA
SERIA HPA19
( PLRHNHP00276)

Nlenotowane
na rynku
aktywnym

BRE BANK
HIPOTECZNY SA
SERIA PUA7
(PLRHNHP00292)

Nienotowane
na rynku
aktywnym

PEKAO BANK
HIPOTECZNY S A
SERIA LZ-II-07
(PLBPHHP00119)

Nienotowane
na rynku
aktywnym

nie dotyczy

BRE Bank
Hipoteczny
S.A

Rzeczpospolita
2018-06-15
Polska

nie dotyczy

BRE Bank
Hipoteczny
SA

Zmienny Publiczny
Rzeczpospolita
2016-09-28 kupon
list
Polska
(6,74%) zastawny

nie dotyczy

Ustawa z dnja
29.08.1997 r.
PEKAO Bank
Zmienny Hipoteczny
Rzeczpospolita
o listach
list
Hipoteczny
2019-03-18 kupon
Polska
zastawnych i
(5,17%) zastawny
SA
bankach'
hipotecznych

Surna

Dlume papiery
wartoSciowe

RodzaJ rynku

Nazwa rynku

Emitent

KraJ siedziby
emitenta

Termin
wykupu

Warunkl
oproeentowanla

Wartose
nominalna
jednego
instrumentu
(wzl)

Wartosc
wadlug eeny
nabyeia
(wtys. zI)

Uezba

WartoS':
wedlug
wyeeny na
dzie,;
bilansowy
(w tys. zI)

Procentowy
udzialw
aktywach
og6/em

o tenminie wykupu do 1 roku
ObIigacje
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym
KRUK SA SERIA J2
- KRU0713
(PLKRK00001 01)

Aktywny rynek
nieregulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
WarszawieAltematywny
System Obrotu

Kruk SA

Rzeczpospolita
Polska

2013-07-11

Zmienny
kupon
(8,21%)

1000,00

17

17

18

0,06%

MCI MANAGEMENT
SA SERIA EMCI0613
(PLMCIMG00129)

Aktywny rynek
nieregulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie Alternatywny
System Obrotu

MCI
Management
SA

Rzeczpospolita
Polska

2013-06-28

Zmienny
kupon
(9,89%)

1000,00

232

232

233

0,80%

OK0113
(PLOOO0106324)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury BondSpot
Skarb Panstwa
Poland

Rzeczpospolita
Polska

2013-01-25

Zerowy
kupon
(0%)

1 000,00

153

147

153

0,52%

Nienotowane na rynku aktywnym
BRE BANK
HIPOTECZNY SA
SERIA BRE [K 08J

Nienotowane na
rynku aktywnym

POLSKIE
G6RNICTWO
NAFTOWE I
Nienotowane na
GAZOWNICTWO SA
rynku aktywnym
SERIA
PGNG1309190K
(PLPGNIGOO071)

nie dotyczy

BRE Bank
Hipoteczny SA

Rzeczpospolita
Polska

2013-03-15

Zmienny
kupon
(5,36%)

100000,00

2

200

200

0,69%

nie dotyczy

Polskie
G6rnictwo
Naftowei
GazQwnictwo
SA

Rzeczpospolita
Polska

2013-09-19

Zerowy
kupon
(0,00%)

10000,00

45

427

433

1,49%

nie dotyczy

Bank Polska
Kasa Opieki
SA

Rzeczpospolita
Polska

2013-03-14

Staly
kupon
(5,26%)

1000,00

350

350

355

1,22%

Inne
Nlenotowane na rynku aktywnym
BANK POLSKA KASA
OPIEKI SA
Nienotowane na
DC22P140313 rynku aktywnym
PEKAO CERT
140313

4
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Dtume papiery

wartosciowe

Rodzaj rynku

BANK POLSKA KASA
OPIEKI SA
Nienotowane na
DC8P21 0313 rynku aktywnym
PEKAOCERT
210313

Nazwa rynku

nie dotyczy

Emitent

Bank Polska
Kasa Opieki
SA

Kraj siedziby
emitenta

Termin
wykupu

Warunki
oprocentowania

Rzeczpospolita
Polska

2013-03-21

Staly
kupon
(5.37%)

Gielda Papierow
Wartosciowych
Rzeczpospolita
Polska
SA

2017-01-02

Zmlenny
kupon
(6,31%)

WartoSc
nominalna
jednego
instrumentu
(wzl)

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzien
bilansowy
(w tys. z/)

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(w tys. zl)

Liczba

Procentowy
udziatw
aktywach

og6/em

1000.00

400

400

417

1.43%

100.00

7160

720

720

2,47%

o terminle wykupu powyiej 1 roku
ObJigecje
Notowane na aktywnym rynku regulowanym

GIEt..DA PAPIER6w
WARTOSCIOWYCH
W WARSZAWIE SA
SERIAA - GPW0117
(PLGPWOOOO033)
REPHUN 5 3/4
06/11/18

(XS0369470397)
ROMANI 4 7/8
11/07/19

(XS0852474336)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

W<;9ry

W<;9ry

2018-06-11

Staly
kupon
(5,75%)

4088,20

300

1255

1309

4,49%

Aktywny rynek
regulowany

Borse Stuttgart

Rumunia

Rumunja

2019-11-07

Staly
kupon
(4,875%)

4088,20

350

1429

1516

5,20%

Bank Ochrony
Srodowiska SA

Rzeczpospolita
Polska

2014-10-04

Zmienny
kupon
(6,64%)

1000,00

500

501

518

1,78%

Bank Polskiej
Sp6Idzielczosci
SAw

Rzeczpospolita
Polska

2018-07-15

Zmienny
kupon
(8,17%)

1000,00

118

122

122

0,42%

Rzeczpospolita
Polska

2020-07-12

Zmienny
kupon
(8,66%)

1000,00

254

261

267

0,92%

Rzeczpospolita
Polska

2022-11-29

Zmienny
kupon
(8,30%)

100,00

14000

1400

1424

4,88%

Szwecja

2016-05-11

Staly
kupon
(6,00%)

408 ,

0

872

888

3,05%

1000,00

350

395

400

1,37%

wWarszawie

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie Alternatywny
System Obrotu

BANK OCHRONY
SRODOWISKA S,A
SERIA E - BOE1014
(PLBOSOOOO084)

Aktywny rynek
njeregulowany

BANK POLSKIEJ
SP6WZIELCZOSCI
SA W WARSZAWIE
SERIA BPS0718
(PLBPSOOOOO32)

Aktywny rynek
nleregulowany

BANK POLSKIEJ
SP6t..DZIE LCZOSCI
SA WWARSZAWIE
SERIA BPS0720
(PLBPSOOOO024)

Aktywny rynek
nieregulowany

BANK POLSKIEJ
SP6WZIE LCZOSCI
SA W WARSZAWIE
SERIA BPS 1122
(PLBPSOOOO040)

Aktywny rynek
njeregulowany

BOS FINANCE AB
BOSPW 6 05/11/16
(XS0626282783)

Aktywny rynek
nieregulowany

Frankfurter
Wertpapierborse

DS1019
(PLOOO0105441)

Aktywny rynek
nleregulowany

Treasury BondSpot
Skarb Paristwa
Poland

Rzeczpospolita
Polska

2019-10-25

Staly
kupon
(5,50%)

GETIN NOBLE BANK
SA SERIA AAktywny rynek
GNB0618
nieregulowany
(PLNOBLEOO033)

BondSpot Alternatywny
System Obrotu

Getin Noble
Bank SA

Rzeczpospolita
Polska

2018-06-29

Zmienny
kupon
(8,06%)

100000,00

7

700

701

2,40%

IPF INVESTMENTS
POLSKA SP, ZOO
Aktywny rynek
SERIA IPFPL300615nieregulowany
IPF0615
(PLlPFIPOO025)

BondSpot Alternatywny
System Obrotu

IPF Investments Rzeczpospolita
Polska Sp, z 0,0, Polska

2015-06-30

Zmienny
kupon
(12,44%)

100000,00

2

202

215

0,74%

KRUK SA SERIA 11 Aktywny rynek
KRU0514
nieregulowany
(PLKRKOOOO069)

Gielda Papierow
Wartosciowych w
WarszawieAlternatywny
System Obrotu

Kruk SA

Rzeczpospolita
Polska

2014-05-25

Zmienny
kupon
(9,11%)

1000,00

240

242

248

0,85%

KRUK SA SERIA 01
-KRU1116
( PLKRKOOO0192)

Aktywny rynek
nieregulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie Alternatywn y
System Obrotu

KrukSA

Rzeczpospolita
Polska

2016-11-05

Zmienny
kupon
(9,35%)

1 000,00

260

260

272

0,93%

MCI MANAGEMENT
SA SERIA FMCI0314
(PLMCIMG00137)

Aktywny rynek
nieregulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie Alternatywny
System Obrotu

MCI
Management
SA

Rzeczpospolita
Polska

2014-03-31

Zmienny
kupon
(8,95%)

1000,00

626

631

639

2,19%

OK0114
(PLOOOO106712)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury BondSpot
Skarb Paristwa
Poland

Rzeczpospolita
Polska

2014-01-25

Zerowy
kupon
(0,00%)

1000,00

10

9

10

0,03%

POLAND 3 03/17/23
(US731011AT95)

Aktywny rynek
nieregulowany

Frankfurter
WertpapierbOrse

Skarb Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2023-03-17

Staly
kupon
(3,00%)

3099,60

450

1421

1398

4,80%

POLSKI KONCERN
NAFTOWY ORLEN
SA SERIA
ORLEN002 270219PKN0219
(PLPKNOOOO083)

Aktywny rynek
nieregulowany

BondSpot Alternatywny
System Obrotu

Polski Koncern
Naftowy Orlen
SA

Rzeczpospolita
Polska

2019-02-27

Zmienny
kupon
(6,72%)

100000,00

2

200

207

0,71%

Gielda Papierow
WartoSciowych w
Warszawle-

Alternatywny
System Obrotu
Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie-

Alternatywny
System Obrotu
Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie-

Alternatywny
System Obrotu

Warszawie

Bank Polskiej
Sp61dzielczosci
SAw
Warszawle
Bank Polskiej
Sp61dzielczosci
SAw
Warszawie

Finance
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Dlutne papiery
wartosciowe

Rodzaj rynku

POLSKIE
G6RNICTWO
NAFTOWE I
GAZOWNICTWO SA Aktywny rynek
nieregulowany
SERIA
PGNG170619PZ PGN0617
(PLPGNIGOO063)

BondSpot
Altematywny
System Obrotu

POWSZECHNA KASA
OSZCZE;DNOSCI
Aktywny rynek
BANK POLSKI S,A
nieregulowany
SERIA OP0922 PK00922
(PLPK00000081 )

BondSpot Alternatywny
System Obrotu

SLOREP45/8

Polskie
G6rnictwo

Naftowei
Gazownictwo
SA

Powszechna
Kasa
Oszcz~dnosci

Warrosc
nominalna
jednego
instrumentu
(wzl)

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(wtys. zI)

Warrosc
wedlug
wycenyna
dzien
bilansowy
(wtys. zl)

Procentowy
udzialw
aktywach
og6lem

Termin
wykupu

Rzeczpospolita
Polska

2017-06-19

Zmienny
kupon
(5,43%)

10000,00

95

950

966

3,31%

Rzeczpospolita
Polska

2022-09-14

Zmienny
kupon
(6,60%)

100000,00

5

500

515

1,77%

Siowenia

2024-09-09

Staly
kupon
(4,625%)

4088,20

300

1118

1119

3,84%

Emitent

Nazwa rynku

Warunki
oprocentowania

Kraj siedziby
emitenta

Bank Polski SA

Liczba

Aktywny rynek
nieregulowany

MTS Slovenia

WZ0118
(PLOOOO104717)

Aktywny rynek
ni eregulowany

Treasury BondSpot
Skarb Panstwa
Poland

Rzeczpospolita
Polska

2018-01-25

Zmienny
kupon
(5,15%)

1000,00

950

949

977

3,35%

WZ0121
(PLOOO0106068)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury BondSpot
Skarb Panstwa
Poland

Rzeczpospolita
Polska

2021-01-25

Zmienny
kupon
(5,15%)

1 000,00

1550

1511

1578

5,41%

09/09/24
(S 100021 02984)

Stowenia

Nienotowane na rynku ak!ywnym
CIECH SA SERIA 02 Nienotowane na
rynku aktywnym
(PLCIECHOO083)

nie dotyczy

CiechSA

Rzeczpospolita
Polska

2017-12-05

Zmienny
kupon
(9,33%)

10000,00

50

500

503

1,73%

ENERGASA
ENERGA SERIA A
(PLENERGOO014)

Nienotowane na
rynku aktywnym

nie dotyczy

Energa SA

Rzeczpospolita
Polska

2019-10-18

Zmienny
kupon
(6,30%)

10000,00

77

770

780

2,67%

INTEGERPL SA
SERIA
INT1603150001

Nienotowane na
rynku aktywnym

nie dotyczy

Integer.pl SA

Rzeczpospolita
Polska

2015-03-16

Zmienny
kupon
(9,46%)

10000,00

40

400

411

1,41%

INTEGERPL SA
SERIA
INT2411140001

Nienotowane na
rynku aktywnym

nie dotyczy

IntegeLpl SA

Rzeczpospolita
Polska

2014-11-24

10000,00

40

400

404

1,38%

PKO FINANCE AB
Nienotowane na
PKOBP 4,63 09/26/22
rynku aktywnym
(XS0783934085)

nie dotyczy

PKO Finance
AB

Szwecja

3099,60

500

1622

1609

5,52%

29635

21113

21525

73,83%

Zmienny
kupon

,~'

(4,63%)

$uma

Instrumenty pochodne

RodzaJ rynku

Nazwa
rynku

Emitent
(wystawca)

Kraj siedzlby
emItenta
(wystawcy)

Instrument
bazowy

Liczba

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(wtys. zI)

WartoSc
wedlug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. zl)

Procentowy
udzialw
aktywach
ogO/em

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
Ni enotowane na rynku ak!ywnym
FORWARD, WALUTA
USD, 2013-02-27

Nienotowane na
rynku aktywnym

nie dotyczy

Bank Polska
Kasa Opieki
SA

Rzeczpospolita
Polska

waluta USD
60000,00 USD

1

-

1

0,00%

FORWARD, WALUTA
EUR, 2013-02-27

Nienotowane na
rynku aktywnym

nie dotyczy

Bank Polska
Kasa Opieki
SA

Rzeczpospolita
Polska

waluta EUR
380000,00 EUR

2

-

1

0,01%

FORWARD, WALUTA
EUR,2013-02-27

Nienotowane na
rynku aktywnym

nie dotyczy

Bank Polska
Kasa Opieki
SA

Rzeczpospolita
Polska

waluta EUR
285000,00 EUR

1

-

(5)

(0,02)%

FORWARD, WALUTA
USD,2013-01-30

Nienotowane na
rynku aktywnym

nie dotyczy

Bank Polska
Kasa Opieki
SA

Rzeczpospolita
Polska

waluta USD
890000,00 USD

1

-

(28)

(0,10)%

FORWARD, WALUTA
EUR,2013-01-30

Nienotowane na
rynku aktywnym

nie dotyczy

Bank POlska
Kasa Opieki
SA

Rzeczpospolita
Polska

waluta EUR
512250,00 EUR

1

-

(6)

(0,02)%

6

.

(37)

(0,13)%

$uma
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3) Tabele dodatkowe
Grupy kapitalowe, 0 kt6rych mowa wart. 98 ustawy
Grupa kapitalowa Bank Ochrony Srodowiska S.A.:

Wartosc wedlug wyceny na
dzien bilansowy (w tys. zl)

1406

Procentowy udziat
w aktywach og6/em

4,83%

Obligacje BANK OCHRONY SRODOWISKA SA SERIA E - BOE1014 (PLBOSOOOOO84)

518

1.78%

Obligacje BOS FINANCE AB BOSPW 6 05/11/16 (XS0626282783)

888

3,05%

2124

7,29%

515

1.77%

1609

5.52%

Grupa Kapitalowa POWSZECHNA KASA OSZCZE;DNOSCI BANK POLSKI S.A.:
ObligaCje POWSZECHNA KASA OSZCZE;DNOSCI BANK POLSKI SA SERIA OP0922 - PK00922
(PLPK00000081 )
Obligacje PKO FINANCE AB PKOBP 4,63 09/26/22 (XS0783934085)
Grupa kapitatowa UniCredit S,P.A.:

2nS

9,52%

2004

6.87%

Certyfikaty depozytowe BANK POLSKA KASA OPIEKI S,A DC22P140313 - PEKAO CERT 140313

355

1,22%

Certyfikaty depozytowe BANK POLSKA KASA OPIEKI SA DC8P21 0313 - PEKAO CERT 210313

417

1,43%

Listyzastawne PEKAO BANK HIPOTECZNY SA SERIA LZ-II-07 (PLBPHHP00119)

Roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Ob/igacji Korporacyjnych Subfundusz w Arka BZ WBK FlO

Bilans
(w tysl<tcach zfotych, z wyj<ttkiem liczby (w szt) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt»
31.12.2012 r.
29155

I. Aktywa

1. Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

1383
68

2. Naleznosci
3. Transakcje przy zObowiqzaniu

si~

drugiej strony do odkupu

2622
17156

4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

16413

- dluzne papiery wartosciowe

7926

5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

5112

- dluzne papiery wartosciowe
II. Zobow1llzania

853

III. Aktywa netto

28302

IV. Kapltaf Subfunduszu

27291

1. Kapital wplacony

34517

2. Kapital wyplacony

(7226)

V. Dochody zatrzymane

836

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

481

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

355

VI. Wzrost (spadek)

warto~cllokat

175

w odniesieniu do ceny nabycia

28302

VII. Kapitat Subfunduszu i zakumulowany wynlk z operacjl
Kategorie jednostek uczestnictwa

Liczba

A

103083,055

S

313584,559

T

110716,541

Kategorie jednostek uczestnictwa

Warto~t

aktyw6w netto na
jednostk, uczestnictwa

A

53,63

S

53,67

T

53,69

Bilans nalezy analizowaclqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, ktore stanowiq integralnq cz~sc sprawozdania finansowego.
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Rachunek wyniku

Z

operacji

(w tysi'lcach ztotych, z wyj'ltkiem wyniku z operacji na jednostkQ uczestnictwa (w zt))
10.02.2012 r.-31.12.2012 r.
I. Przychody z lokat

623

1. Przychody odsetkowe

623

II. Koszty Subfunduszu

142

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

71

2. Oplaty dla Depozytariusza

20

3. Oplaty za zezwolenia i rejestracyjne

4

4. Koszty odsetkowe

4

5. Ujemne saldo rMnic kursowych

43

-

III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

N. Koszty Subfunduszu netto (II-III)

142

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

481

VI. Zrealizowany 1niezrealizowany zysk (strata)

530

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

355

- z tytulu r6znic kursowych

(50)

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

175

- z tytulu r6znic kursowych

(97)
1011

VII. Wynik z operacjl

Kategoria jednostek uczestnictwa

Wynik z operacjl przypadajllcy na
kategoriQ jednostek uczestnlctwa

A

3,63

S

3,67

T

3,69

Rachunek wyniku z operacji nalezy analizowac Iqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz~sc sprawozdania
finansowego.
Wynik z operacji przypadajqcy na jednostk~ uczestnictwa dla okresu od 10.02.2012 roku do 31.12.2012 roku obliczono w

nast~pujqcy

spos6b:

Dla kazdego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostaly zmiany w aktywach netto na poszczeg61ne typy jednostek uczestnictwa oraz
analogiczne zmiany w wartosciach kapitalu. R6znica tych dw6ch wartosci na kazdy dzieri wyceny stanowi dzienny wynik z operacji dla danego typu
jednostkL Obliczony w ten spos6b wynik z operacji na dany typ jednostki podzielony zostal przez liczb~ jednostek uczestnictwa przypadajqcq na dany
dzieri wyceny. Suma obliczonych w ten spos6b iloraz6w stanowi wynik z operacji przypadajqcy na kategori~ jednostek uczestnictwa.
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Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysi'lcach ztotych z wyj"tkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))
10.02.2012 r.-31.12.2012 r.
""~

I. Zmiana wartosci aktyw6w netto
1. Wartosc aktyw6w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

1011

a) przychody z lokat netto

481

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

355

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

175

3. Zmiana w aktywach netto z ty1ulu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochod6w (przychod6w) Subfunduszu (razem), w tym:
a) z przychod6w z lokat netlo
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychod6w ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego

(powi~kszenie

kapitalu z ty1ulu zbytych jednostek uczestnictwa)

b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z ty1ulu odkupionych jednostek uczestnictwa)

1011

27291
34517
7226

6. tqczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

28302

7. Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego

28302

8. Srednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

12073

II. Zmlana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

A

157945,870

S

398766,252

T

133470,403

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

A

54862,815

S

85181,693

T

22753,862

c) saldo zmian

A

103083,055

S

313584,559

T

110716,541

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajqco od poczqtku dzialalnosci Subfunduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

A

157945,870

S

398766,252

T

133470,403

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

A

54862,815

S

85181,693

T

22753,862

c) saldo zmian

A

103083,055

S

313584,559

T

110716,541

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

A

103083,055

S

313584,559

T

110716,541
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10.02.2012 r.-31.12.2012 r.
111_ Zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostkQ uczestnictwa
1. Wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

A

50,00'

S

50,00'

T

50,00'

2. Wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec biezqcego okresu sprawozdawczego

A

53,63

S

53,67

T

53,69

3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

A

8,15%

S

8,24%

T

8,29%

4. Minimalna wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

A

49,80

- data wyceny

2012-02-14

S

49,80

- data wyceny

2012-02-14

T

49,80

- data wyceny

2012-02-14

5. Maksymalna wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

A

53,63
2012-12-31

- data wyceny

S

53,67

- data wyceny

2012-12-31
53,69

T
- data wyceny

2012-12-31

6. Wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym

A

53,60

S

53,64

T

53,67
2012-12-28

- data wyceny

IV. Procentowy udzial koszt6w Subfunduszu w sredniej wartoscl aktyw6w netto

1,32%

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

0,66%

2. Procentowy udzial oplat dla Depozytariusza

0,19%

Wszystkie wartosci procentowe zawarte w zestawieniu zostaly policzone w skali calego roku.
Zestawienie zmian w aktywach netto nalezy analizowat Iqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
sprawozdania finansowego .
• Ze

wzgl~du

cz~st

na fakt, iz Subfundusz rozpoczql dzialalnost 10 lutego 2012 roku, prezentowana wartost jednostki uczestnictwa jest wartosciq nominalnq.
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Noty objasniaj~ce
Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis przyjQtych zasad rachunkowosci
a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 10 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zostalo sporzqdzone zgodnie z ustawq
z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami
rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych (Dz U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859).
Sprawozdanie zos!aio sporzqdzone w j~zyku polskim i w walucie polskiej. Prezen!owane kwoty, z wyjqtkiem wartosci
aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa, podane zostaiy w tysiqcach zlotych. Wartose aktyw6w netto na jednostk~
uczestnictwa podana zostala w zlotych (z dokladnosciq do 0,01 zl). Liczba jednostek uczestnictwa zostala podana z
dokladnosciq do 0,001 sztuki.

b)

Zasady ujmowania w

ksi~gach

rachunkowych operacji dotyczqcych Subfunduszu

Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje
w okresie, kt6rego dotyczq.

si~

w

ksi~gach

rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w

ksi~gowych

Nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dacie
zawarcia umowy. Skladniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w Dniu Wyceny po godzinie 23:00 czasu polskiego
oraz skladniki, dla kt6rych do tego momentu nie otrzymano potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzgl~dnia si~ w najblizszej
wycenie aktyw6w Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiqzan.
Jezeli nabycie albo zbycie skladnik6w 10k at przez Subfundusz w wyniku braku otrzymania przez Subfundusz
potwierdzenia zawarcia umowy we wskazanym powyzej terminie zostalo uj~te w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w
dniu nast~pnym po dniu zawarcia umowy wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku instrumentu
finansowego wycenianego w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
do wyceny przyjmuje si~ wszystkie parametry wynikajqce z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a przede wszystkim
dat~ zawarcia oraz rozliczenia (daty przepiyw6w pieni~znych) transakcji.
Nabyte skladniki lokat ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug ceny nabycia, obejmujqcej prowizje
maklerskie. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug wartosci
ksi~gowej r6wnej zero.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostajq transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego, w
ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w pierwszej kolejnosci ujmuje si~ transakcj~ nabycia.
Prowizja maklerska zaplacona przy zbyciu skladnika lokat obniza wynik ze sprzeda:zy danej lokaty.
Zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwiqzku z
rozliczeniami walutowymi kupna lub sprzedazy papier6w wartosciowych ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu
zawarcia transakcji (kontrakt forward walutowy). Gdy wartose godziwa kontraktu jest:
•
•

dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu,
ujemna, kontrakt ujmowany jest w pasywach bilansu.

przy cz~sciowym zamkni~ciu kontraktu forward zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartej transakcji
mogq bye kompensowane w przypadku, gdy:
•
•

Subfundusz posiada wazny prawnie tytul do kompensaty tych zobowiqzan i naleznosci;
Subfundusz zamierza rozliczye transakcj~ w kwocie netto poddanych kompensacie zobowiqzan
jednoczesnie takie naleznosci wylqczye z ksiqg rachunkowych, a zobowiqzanie finansowo rozliczye.

naleznosci lub

Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wplywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w
pieni~znych, naleznosci oraz zobowiqzan w walutach obcych, a takze przychody odsetkowe, w sklad kt6rych wchodzq
odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w przypadku dluznych papier6w wartosciowych
wycenianych w wartosci godziwej - naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papier6w przez emitenta oraz
odpisy dyskonta.
Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza si~ przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody
odsetkowe od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza si~ zgodnie z zasadami
ustalonymi dla tych papier6w wartosciowych przez emitenta.
Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuje udzial zrealizowanych r6znic kursowych w transakcjach zbycia
skladnik6w loka!.
Przyrost wartosci dluznych papier6w wartosciowych w okresie mi~dzy ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu obliczany
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej powi~ksza niezrealizowany zysk/strat~ z wyceny loka!.
Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pieni~znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych
wartose aktyw6w Subfunduszu w Dniu Wyceny.

powi~kszajq

Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego albo kapitalu wyplaconego jest dzien zbycia lub odkupienia
jednostek uczestnictwa. Na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa w okreslonym Dniu
Wyceny nie uwzgl~dnia si~ zmian w kapitale wplaconym oraz zmian kapitalu wyplaconego zwiqzanych z wplatami lub
wyplatami ujmowanymi w rejestrze uczestnik6w w tym Dniu Wyceny.
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Zobowiqzania i naletnosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji nabycia lub zbycia waluty ujmuje si~ w
ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dniu zawarcia transakcji (kontrakt forward walutowy), Gdy wartosc godziwa
kontraktu jest dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu, Gdy wartosc godziwa kontraktu jest ujemna, kontrakt
ujmowany jest w zobowiqzaniach bilansu,
Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dlutej nit w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje si~ jak kontrakty
walutowe, Za dzien roboczy uznaje si~ dzien roboczy w katdym panstwie, kt6rego waluta jest przedmiotem transakcji.
Transakcje te ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci ksi~gowej r6wnej
zero, natomiast wynik odnosi si~ w r6tnice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia si~ je wedlug sredniego kursu
wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg61nosci koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo r6tnic kursowych
powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pieni~tnych, naletnosci oraz zobowiqzan w walutach obcych, a takte koszty
odsetkowe, do kt6rych zaliczamy odsetki od zaciqgni~tych kredyt6w i potyczek oraz amortyzacj~ premii.
Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i potyczek
efektywnej stopy procentowej,

zaciqgni~tych

przez Subfundusz rozlicza

si~

w czasie, przy zastosowaniu

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa, Szczeg610we informacje zostaly zawarte w nocie 11,
Nast~pujqce

koszty zwiqzane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane Sq z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i oplaty
maklerskie i bankowe, w tym zwiqzane z transakcjami kupna i sprzedaty papier6w wartosciowych i praw majqtkowych,
prowizje i oplaty zwiqzane z przechowywaniem aktyw6w Subfunduszu, odsetki od kredyt6w i potyczek zaciqgni~tych
przez Subfundusz, prowizje i oplaty zwiqzane z przekazami pocztowymi, podatki i inne obciqtenia nalotone przez
wlasciwe organy administracji publicznej, w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne, Wytej wymienione koszty
stanowiq koszty nielimitowane Subfunduszu i Sq pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie kt6rych Subfundusz jest
zobowiqzany do ich ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez wlasciwe organy
administracji publicznej, Pozostale koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze srodk6w wlasnych,
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje si~ w walucie, w kt6rej Sq wyratone, a takte w walucie polskiej po przeliczeniu
wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzien uj~cia tych operacji w
ksi~gach rachunkowych Subfunduszu,
c)

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowiqzan i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia si~, a zobowiqzania Subfunduszu ustala si~ w Dniu Wyceny (dzien okreslony w statucie
funduszu, w kt6rym wycenia si~ aktywa Subfunduszu, ustala si~ wartosc zobowiqzan Subfunduszu, ustala si~ wartosc
aktyw6w netto Subfunduszu oraz wartosc aktyw6w netto przypadajqcych na jednostk~ uczestnictwa albo certyfikat
inwestycyjny) oraz na dzien sporzqdzania sprawozdania finansowego,
Aktywa Subfunduszu wycenia
godziwej,

si~,

a zobowiqzania Subfunduszu ustala

si~

wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci

1, Wartosc godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym' rynku (w szczeg6lnosci: Iist6w zastawnych, dlutnych
papier6w wartosciowych, w tym obligacji zamiennych bez uwzgl~dnienia prawa do zamiany, chyba te jest dost~pna
wartosc godziwa tego prawa) wyznacza si~ - ze wzgl~du na godziny zamkni~cia aktywnych rynk6w zagranicznych, na
kt6rych mote lokowac Subfundusz - wedlug kurs6w dost~pnych 0 godzinie 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu
polskiego w nast~pujqcy spos6b:
a)

jeteli Dzien Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug
ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu Wyceny, z
zastrzeteniem, te gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu
zamkni~cia, a w przypadku braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego
odpowiednik, za ostatni dost~pny kurs przyjmuje si~ ten kurs albo wartosc z Dnia Wyceny,
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan ciqglych, w kt6rym wyznaczany i oglaszany jest
zamkni~cia przyjmuje si~ ostatni kurs zamkni~cia w systemie notowan ciqglych dost~pny 0 godzinie 23:00,
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan ciqglych bez
przyjmuje si~ ostatniq cen~ transakcyjnq dost~pnq 0 godzinie 23:00,

odr~bnego

W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan jednolitych przyjmuje
kursu jednolitego,

si~

wyznaczania kursu

kurs

zamkni~cia

ostatni kurs ustalony w systemie

b)

jeteli Dzien Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym
wolumen obrot6w na danym skladniku aktyw6w jest znaczqco niski albo na danym skladniku aktyw6w nie zawarto
tadnej transakcji - wedlug ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na
aktywnym rynku, skorygowanego w spos6b umotliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej,
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8, z zastrzeteniem, te gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest
po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamkni~cia, a w przypadku braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez
rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik, za ostatni dost~pny kurs przyjmuje si~ ten kurs albo wartosc z
uwzgl~dnieniem istotnych zdarzen majqcych wplyw na ten kurs albo wartosc;

c)

jeteli Dzien Wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego
dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni~cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku
braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik, skorygowanej w
spos6b umotliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej, Za wiarygodnie oszacowanq
wartost godziwq danego skladnika aktyw6w notowanego na aktywnym rynku uznaje si~ wartosc wyznaczonq
poprzez zastosowanie przyj~tego w uzgodnieniu z Depozytariuszem modelu wyceny najbardziej odpowiedniego
dla danego skladnika lokat, zgodnie z najlepszq wiedzq Subfunduszu i praktykq rynku finansowego,

2, W przypadku gdy skladnik lokat jest przedmiotem obrotu na wi~cej nit jednym aktywnym rynku, wartosciq godziwq jest
kurs ustalony na rynku gl6wnym, Wyboru rynku gl6wnego dokonuje si~ na koniec katdego kolejnego miesiqca
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kalendarzowego na podstawie wolumenu obrotu na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku, pod warunkiem
ze Subfundusz moze dokonywat transakcji na tym rynku. W przypadku gdy brak jest mozliwosci obiektywnego lub
wiarygodnego ustalenia wielkosci wolumenu obrotu lub w przypadku identycznego wolumenu na kilku aktywnych
rynkach, Subfundusz stosuje kolejne, mozliwe do zastosowania kryterium:
a)

liczba zawartych transakcji na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku;

b)

ilost danego skladnika lokat wprowadzona do obrotu na danym aktywnym rynku;

c)

kolejnost wprowadzania do obrotu - jako rynek gl6wny wybiera
notowany najwczesniej.

3. Wartost skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza

si~

si~

w

rynek, na kt6rym dany skladnik lokat byl

nast~pujqcy

spos6b:

a)

list6w zastawnych, obligacji, bon6w skarbowych oraz pozostaiych dluznych papier6w wartosciowych - w
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek
wyceny tych skladnik6w lokat zalicza si~ odpowiednio do przychod6w odsetkowych albo koszt6w odsetkowych
Subfunduszu;

b)

depozyt6w bankowych - wedlug wartosci nominalnej, z
stopy procentowej;

c)

kontrakt6w terminowych - wedlug wartosci godziwej metodq okreslajqcq stan rozliczen Subfunduszu i jego
kontrahenta wynikajqcych z warunk6w umownych z uwzgl~dnieniem zasad wyceny dla instrumentu bazowego i
terminu wykonania kontraktu terminowego;

d)

dluznych papier6w wartosciowych zawierajqcych wbudowane instrumenty pochodne - w przypadku gdy
wbudowane instrumenty pochodne Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, wartost jest
wyznaczana przy zastosowaniu modelu odpowiedniego dla danego papieru dluznego; jezeli wbudowane
instrumenty pochodne nie Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, to wartost wycenianego papieru
stanowi sum~ wyceny dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanego instrumentu pochodnego)
wyznaczonej przy uwzgl~dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wyceny wbudowanych instrument6w
pochodnych wyznaczone na podstawie modeli odpowiednich dla poszczeg61nych instrument6w pochodnych; w
przypadku gdy ze wzgl~du na charakter instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu wyceny,
wbudowany instrument pochodny lub caiy instrument (w zaleznosci od dost~pnosci danych) mogq byt wyceniane
na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters;

e)

skladnik6w lokat innych niz w podpunktach a)-d) - wedlug wartosci godziwej spelniajqcej warunki wiarygodnosci
okreslone w pkt 8.

uwzgl~dnieniem

odsetek, przy zastosowaniu efektywnej

4. W przypadku przeszacowania skladnika 10k at dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci
skorygowanej ceny nabycia - wartost godziwa wynikajqca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania,
nowo ustalonq skorygowanq cen~ nabycia.
5. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu wycenia si~, POCZqwszy od dnia zawarcla
umowy kupna, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy
czym do dnia rozliczenia umowy kupna transakcje przy zObowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu wykazuje si~ w cenie
nabycia, kt6ra stanowi skorygowanq cen~ nabycia. Na dzien rozliczenia cena nabycia sluzy do wyliczenia skorygowanej
ceny nabycia.
6. Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu si~ Subfunduszu do odkupu, wycenia si~,
POCZqwszy od dnia zawarcia umowy sprzedazy, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedazy zobowiqzania z tytulu transakcji przy
zobowiqzaniu si~ Subfunduszu do odkupu wykazuje si~ w cenie sprzedazy, kt6ra stanowi cen~ skorygowanq.
7. Aktywa oraz zobowiqzania denominowane w walutach obcych wycenia si~ lub ustala w walucie, w kt6rej Sq notowane na
aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie Sq notowane na aktywnym rynku - w walucie, w kt6rej Sq denominowane, i
wykazuje si~ w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug sredniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski na Dzien Wyceny.
8. Za wiarygodnie oszacowanq wartost godziwq uznaje

si~

wartost wyznaczonq poprzez:

a)

oszacowanie wartosci skladnika lokat przez wyspecjalizowanq, niezaleznq jednostk~ swiadczqcq tego rodzaju
uslugl, 0 ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t~ jednostk~ przepiyw6w pieni~znych zwiqzanych z tym
skladnikiem;

b)

zastosowanie wlasciwego modelu wyceny skladnika lokat, 0 ile wprowadzone do tego modelu dane wejsciowe
pochodzq z aktywnego rynku;

c)

oszacowanie wartosci skladnika lokat za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji;

d)

oszacowanie wartosci skladnika lokat, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogloszonej
na aktywnym rynku ceny nier6zniqcego si~ istotnie skladnika, w szczeg61nosci 0 podobnej konstrukcji prawnej i
celu ekonomicznym.

9. Wartost aktyw6w netto dla poszczeg61nych typ6w jednostek obliczana jest w nast~pujqcy spos6b: WAN A (wartost
aktyw6w netto dla jednostek typu A) jest to WAN A z poprzedniego dnia wyceny powi~kszona 0 obroty na kapitalach
dotyczqcych typu jednostki A oraz 0 udzial jednostek typu A we wzroscie lub spadku wartosci aktyw6w (bez
uwzgl~dniania biezqcych koszt6w limitowanych) pomniejszona 0 koszty wedlug odpowiedniej stawki opiaty za
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zarzqdzanie dla danego typu jednostki za dzien od ostatniego Dnia Wyceny do dnia biezqcego. Analogicznie obliczana
jest WAN dla pozostalych typ6w jednostek.
d)

Wartosciszacunkowe
Sporzqdzanie sprawozdania finansowego wymaga od Towarzystwa dokonania ocen, eslymacji i przyj~cia zalozer'l
wplywajqcych na stosowane zasady rachunkowosci oraz na prezentowane wartosci aktyw6w i pasyw6w oraz kwoty
przychod6w i koszt6w. Szacunki dokonywane Sq na podstawie dost~pnych danych historycznych, danych mozliwych do
zaobserwowania na rynku oraz szereg innych czynnik6w uwazanych za wlasciwe w danych okolicznosciach. Stanowi q
one podstaw~ do oszacowania wartosci bilansowych aktyw6w i zobowiqzan, kt6rych nie mozna okreslic w jednoznaczny
spos6b na podstawie ceny pochodzqcej z aktywnego rynku.
Szacunki i zalozenia stanowiqce ich podstaw~ podlegajq okresowym przeglqdom. Aktualizacje szacunk6w Sq
rozpoznawane w okresie, w kt6rym dokonano zmiany szacunku, jezeli aktualizacja dotyczy tylko tego okresu, lub w
okresie, w kt6rym dokonano zmiany, i w okresach przyszlych jesli aktualizacja wplywa zar6wno na biezqcy, jak i na
przyszle okresy.
Ponizej zaprezentowano najistotniejsze z szacunk6w zastosowane przy sporzqdzeniu sprawozdania finansowego
Subfunduszu.
Skladniki lokat wyceniane w wartosci godziwej

Wartosc godziwa skladnik6w lokat, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek, ustalana jest na podstawie ceny rynkowej
podobnego instrumentu bqdz przy zastosowaniu innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny Sq
okresowo oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny Sq testowane i zatwierdzane przed uzyciem. W modelach
wyceny wykorzystywane Sq dane mozliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach Towarzystwo musi
korzystac z oszacowan. Zmiany przyj~tych zalozen i szacunk6w mogq miec wplyw na wykazywane wartosci godziwe
skladnik6w loka!.
Skladniki lokat wyceniane metodq zamortyzowanego kosztu

Na kazdy Dzien Wyceny dokonywana jest ocena, czy zaistnialy przeslanki swiadczqce 0 utracie wartosci skladnik6w loka!.
Jezeli przeslanki takie istniejq, dokonuje si~ odpisu aktualizujqcego w wysokosci r6znicy pomi~dzy wartosciq bilansowq a
oszacowanq wartosciq biezqcq oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieni~znych wynikajqcych z danego skladnika loka!.
Wyznaczenie przeslanek utraty wartosci oraz wyliczenie biezqcej wartosci oczekiwanych przyszlych przepiyw6w
pieni~znych wymaga dokonania przez Towarzystwo szacunk6w. Metodologia i zalozenia wykorzystywane przy ustalaniu
poziomu utraty wartosci podlegajq regularnemu przeglqdowi.
Szacunki dokonane na dzien bilansowy uwzgl~dniajq parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzien. Biorqc pod
uwag~ zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.
Na dzien 31 grudnia 2012 roku 27,19% aktyw6w Subfunduszu zostalo wycenionych w spos6b inny niz na podstawie kursu
ustalonego na aktywnym rynku, tj. metodq zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny. W zmiennym otoczeniu rynkowym wyst~puje niepewnosc, iz dla takich aktyw6w
wyceny uj~te w sprawozdaniu finansowym mogq r6znic si~ od wartosci, jakie zostalyby wyznaczone, gdyby istnial dla nich
aktywny rynek. Zdaniem Towarzystwa wartosci bilansowe wszystkich istotnych skladnik6w aktyw6w Sq mozliwe do
odzyskania.
e)

Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowosci
W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowosci.

Nota 2. Nale:i:nosci Subfunduszu
Naletnosci Subfunduszu

Wartosc na dziel'i 31.12.2012 r. (wtys. z/)

Z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa

68

Suma

68

Nota 3. Zobowiilzania Subfunduszu
ZobowiltZllnla Subfunduszu
Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa

Wartosc na dziel'i 31.12.2012 r. (w tys. z/)

82
39
673

Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa

36

Pozostale zobowiqzania

23

Suma

853
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Nota 4. Srodki pieniQzne i ich ekwiwalenty
31.12.2012 r.
Struktura 'rodk6w

pieni~znych

Warto.t na dzien
bilansowy w walucie
sprawozdania
flnansowego (w tys. zl)

Warto.t na dzien
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

Waluta

na rachunkach bankowych

1383

Banki
Bank Handlowy w Warszawie SA

1383

PLN

1383

10.02.2012 r.-31.12.2012 r.
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom 'rodk6w pieni~znych
utrzymywanych w celu zaspokojenia biezll.cych zobowill.zan Subfunduszu

warto.t na 31.12.2012 r.
w walucie sprawozdania
flnansowego (w tys. zl)

Warto.t na
31.12.2012 r. w danej
walucie (w tys.)

Waluta

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom .rodk6w pienl~znych

678

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

663

663

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

0

0

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

5

15

Nota 5. Ryzyka
(1)

Ryzyko stopy procentowej

( 1 .1)

Poziom obciqienia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe.
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej
zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluznym ostaiym oprocentowaniu podzielonych
wedlug okresu pozostajqcego na dzien 31 grudnia 2012 roku do zapadalnosci tych instrument6w finansowych.

31.12.2012 r.
(wtys.zl)

Od 1
mieslll.cado
3 miesl~cy

Do 1
miesill.ca

Transakcje przy zobowiqzaniu
si~ d rugiej strony do odkupu

Od 3

Od6

miesl~ydo

miesi~ydo

6 miesi~cy

1 roku

Od 1 roku do
31at

POwyZej
31at

Razem

-

-

-

-

-

-

-

153

-

-

-

10

6630

6793

Skladniki lokat nienotowane na
aktywnym rynku

-

772

-

433

-

1609

2814

Pozostale aktywa

-

-

-

-

-

-

-

153

772

-

433

10

8239

9607

0,52%

2,65%

-

1,49%

0,03%

28,27%

32,96%

Skladniki lokat notowane na
aktywnym rynku

Razem aktywa obcill.zone
ryzykiem wart~ci godziwej
wynikaj<tcym ze stopy
procentoweJ
Procentowy udzlal w
aktywach og6lem

(1.2)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej, w podziale na kategorie bilansowe.
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przepiyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluznym 0 zmiennym
oprocentowaniu. wedlug podzialu na okresy pozostajqce w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany
oprocentowania).

31.12.2012 r.
(wtys.zI)

Od 1
mlesill.ca do
3 mlesi~cy

Do 1
miesi<tca

Od3

Od6

miesi~ydo
6 mlesl~cy

mlesl~ydo

Od 1 roku do
31at

1 roku

POwyZej
31at

Razem

Transakcje przy zobowiqzaniu
si~ drugiej strony do odkupu

2622

-

-

-

-

-

2622

Skladniki lokat notowane na
aktywnym rynku

2962

2096

5305

-

-

-

10363

780

3022

1308

-

-

-

5110

-

-

-

-

-

-

-

6364

5118

6613

-

-

-

18095

21,82%

17,56%

22,67%

-

-

-

62,05%

Skladniki lokat nienotowane na
aktywnym rynku
Pozostale aktywa

Razem aktywa obclcttone
ryzyklem wa~ci godziwej
wynikaJllcym ze stopy
procentowej
procentowy udzial w
aktywach og6lem
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(2)

Ryzyko kredytowe

(2.1)

Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym na dzien bilansowy w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypefnialy swoich obowiqzk6w (bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen), w
podziale na kategorie bilansowe
Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako wartosci bilans owe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w, bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen. W przypadku
skladnik6w lokat zostala zaprezentowana wartost bilansowa skladnik6w lokat 0 charakterze dluznym.
31.12.2012 r.
Procentowy udzial w aktywac h
ogO/em

31.12.2012 r.
(wtys.zl)
Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
Naleznosci, w tym:

1383

4,74%

68

0,24%

-

-

2622

8,99%

17156

58,84%

4516

15,48%

743

2,55%

11897

40,81%

7924

27,18%

-

-

listy zastawne

2812

9,64%

inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez Skarb
Panstwa bqdz NBP instrumenty 0 charakterze dluznym

5112

17,54%

29153

99,99%

naleznosci z tytulu zawartych transakcji sprzedazy skladnik6w lokat
Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

drugiej strony do odkupu

Skladniki lokat 0 charakterze dluznym notowane na aktywnym rynku, w tym:
dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdz gwarantowane przez Skarb
Panstwa lub NBP
listy zastawne
inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez Skarb
Panstwa bqdz NBP instrumenty 0 charakterze dluznym
Skladniki lokat 0 charakterze dluznym nienotowane na aktywnym rynku, w
tym:
dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdz gwarantowane przez Skarb
Panstwa lub NBP

Razem aktywa Subfunduszu obcilt!one ryzykiem kredytowym

(2.2)

Przypadki znaczqcej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala
zaprezentowana jako wartost bilansowa lokat w instrumenty dluzne emitowane lub por~czane przez podmiot, kt6rego
papiery stanowiq powyzej 5% wartosci aktyw6w Subfunduszu.
31.12.2012 r.
Procentowy udzial w aktywach
og6/em

31.12.2012 r.
(wtys. zl)
Dluzne papiery wartosciowe, w tym:
Skarb Panstwa (RP)

4516

15,48%

BRE Bank Hipoteczny SA

1751

6,01%

Bank Polskiej Sp6ldzielczosci SA w Warszawie

1813

6,22%

PKO Finance AB

1609

5,52%

Rumunia

1516

5,20%

Pekao Bank Hipoteczny SA

2004

6,87%

(3)

Ryzyko walutowe

(3.1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem walutowym
Poziom obciqzenia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jako
wyrazonych w walutach obcych.

wartost bilansowa (w tys. zl) aktyw6w i zobowiqzan
31.12.2012 r.
Procentowy udzial w aktywach
ogO/em

31.12.2012 r.
(wtys.zl)
Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
Naleznosci
Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

drugiej strony do odkupu

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dluzne papiery wartosciowe
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dluzne papiery wartosciowe
Razem Aktywa Subfunduszu obcilltone ryzykiem walutowym
Zobowll\.Zllnia obcilt!one ryzykiem walutowym

17

-

-

6230

21,38%

6230

21,38%

1609

5,52%

1609

5,52%

7839

26,90%

-

-
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(3.2)

Wskazanie przypadkow znaczqcej koncentracji ryzyka walutowego w poszczegolnych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczegolnych kategoriach 10k at (wedlug Tabeli glownej 10k at) zostala zaprezentowana
jako wartose bilansowa poszczegOlnych kategorii lokat wyratonych w walutach obcych w rozbiciu na poszczegOlne waluty.

I

31.12.2012 r.
Procentowy udzilK w aktywach
og6lem

31.12.2012 r.
(wtys. zI)

I
Dfutne papiery wartosciowe
EUR

I

USD

(4 )

4832

1

16,58%

1

3007 1

10,32%

Poziom obcia.zenia aktyw6w i zobowia.zan Subfunduszu ryzykiem pJynnosci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko, it Subfundusz nie b~dzie w stanie wygenerowae dostatecznych srodkOw
pieni~tnych niezb~dnych do wykonania swoich zobowiqzan w terminach ich wymagalnosci lub tet zbycie aktywOw nastqpi
na warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, it jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogq bye odkupywane codziennie, jednym z zadan realizowanych
w ramach zarzqdzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodkOw pieni~tnych oraz
codzienne monitorowanie plynnosci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki 10k at 0 dutej plynnosci. W obecnej sytuacji rynkowej niektOre lokaty
Subfunduszu charak!eryzujq si~ przejsciowo obnitonym poziomem plynnosci. Istnieje ryzyko, it Subfundusz mote nie bye w
stanie zbye w krOtkim terminie tych skladnikow loka! w wartosci odpowiadajqcej ich oszacowanej wartosci godziwej.
W okresie od 10 lutego do 31 grudnia 2012 roku Subfundusz nie zawieszal zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Nota 6. Instrumenty pochodne
Instrumenty
pochodne

FORWARD,
WALUTAUSD,

Typ
Rodzaj
zajQtej Instrumentu
pozycjl pochodnego

188

2013-02-27

krotka

forward

abezpieczenie
przed ryzykiem
walutowym

0

124

2013-02-27

krotka

forward

zabezpieczenie
przed ryzyklem
walutowym

1

1441

2013-02-27

krotka

forward

abezpieczenie
przed ryzykiem
walutowym

(5)

1168

2013-02-27

krOtka

forward

zabezpieczenie
przed ryzykiem
Iwalutowym

(28)

2740

2013-01-30

krotka

forward

(6)

2095

2013-01-30

2013-01-30

FORWARD,
WALUTAEUR,

(wtys. zl)

1

2013-02-27

FORWARD,
WALUTAUSD,

plenl~tnych

Termin
Termin
Termlny Kwota ~dltca
zapadalnoscl
przyszlych
wykonania
podstawlt
(wygasnl~cia)
przyszlych
strumieni
instrumentu
instrumentu
platnoscl
pochodnego
plenl~tnych
pochodnego

!zabezpieczenie
przed ryzykiem
Iwalutowym

2013-02-27

FORWARD,
WALUTAEUR,

Wartosc
przyszlych
strumieni

forward

2013-02-27

FORWARD,
WALUTAEUR,

Wartosc
otwartej
pozycji
(wtys.zl)

krotka

2013-02-27

FORWARD,
WALUTAEUR,

Cel otwarcia
pozycji

!zabezpleczenie
przed ryzykiem

60000,00

USD
30000,00

EUR
350000,00

EUR
285000,00

EUR
890000,00

USD
512250,00

EUR

~alutowym

2013-01-30

Nota 7. Transakcje przy
odkupu
Transakcje przy zobowll\Zaniu

si~

zobowi~zaniu

2013-02-27

2013-02-27

2013-02-27

2013-02-27

2013-02-27

2013-02-27

2013-02-27

2013-02-27

2013-01-30

2013-01-30

2013-01-30

2013-01-30

siQ Subfunduszu lub drugiej strony do
Wartosc na dzlel'i
31.12.2012 r.
(wtys. zI)

Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu

Transakcje przy zobowll\Zanlu sl, druglej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku ktorych

nast~puje

Transakcje, w wyniku ktorych nle
Transakcje, w wyniku ktOrych
Subfundusz ryzyk

2622

-

przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk

nast~puje

nast~puje

przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk
przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i nie

nast~puje

przeniesienie na

2622

Transakcje przy zobowll\Zanlu sit Subfunduszu do odkupu, w tym:

-

Transakcje, w wynlku ktorych

-

nast~puje

Transakcje, w wynlku ktorych nle
Transakcje, w wyniku ktorych
stron~ ryzyk

przeniesienie na drugq stron~ praw wlasnosci i ryzyk

nast~puje

nast~puje

przeniesienie na drugq stron~ praw wlasnosci i ryzyk

przeniesienle na drugq stron~ praw wlasnosci i nie

nast~puje

przeniesienle na druga

-
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Nota 8. Kredyty i pozyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i r6znice kursowe
31.12.2012 r.
Walutowa struktura pozycji bilansu

Waluta

Wartosc na dziel'l
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

Wartosc na dziel'l
bilansowy (w tys. zt)

Aktywa

PLN

29155

Srodki pienifiine i ich ekwiwalenty

PLN

1383

PLN
Naleinosci

1383

1383

PLN

68

PLN
Transakcje przy zobowiltZaniu sifi drugiej strony do odkupu

PLN

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

PLN

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

68

68

2622
17156

PLN

10926

10926

EUR

1 182

4832

USD

451

1398

7926

PLN

ZobowiltZ8nia

PLN

6317

6317

USD

519

1609

853

PLN

PLN

853

853

10.02.2012 r.-31.12.2012 r.
Dodatnie i ujemne r6inice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zt)
Dodatnie r6inice kursowe

Skladniki lokat

Zrealizowane

Ujemne r6inice kursowe

Niezrealizowane

Zrealizowane

Niezrealizowane

Dlui:ne papiery wartosciowe

-

-

50

97

Suma

.

.

50

97

Sredni kurs walut obcych wyliczany przez NBP na dzlel'l bilansowy

Kurs w stosunku do zt

Waluta

Euro

4,0882

EUR

Dolar amerykar'iski

3,0996

USD

Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
10.02.2012 r. - 31.12.2012 r.
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Wartosc zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat (w tys. zt)

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny aktyw6w
(wtys. zl)

58

212

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

297

(37)

Suma

355

175

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
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Nota 11. Koszty Subfunduszu
Towarzystwo nie pokrywa koszt6w Subfunduszu. Calose wynagrodzenia Towarzystwa sklada

si~

Wynagrodzenie dla Towarzystwa (w tys. zt)

tylko z

cz~sci

stalej.

10.02.2012 r.-31.12.2012 r.

CZ£;lSC stala wynagrodzenia

71*

* Wynagrodzenie dla Towarzystwa zostalo naliczone od dnia pierwszej wyceny, to jest od 10 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012
roku.

Koszty limitowane stanowi o, koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Towarzystwo za zarzo,dzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wi~kszej
jednak niz:

(1) 2,2% (dwa i dwie dziesio,te procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 1,9% Oeden i dziewi~e dziesio,tych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,
(3) 1,6% Oeden i szese dziesio,tych procent) - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szesedziesio,t pi~e) dni, sredniej rocznej Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu
reprezentujo,cej poszczeg61ne kategorie Jednostek Uczestnictwa.
Rezerwa na wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa powyzej. jest naliczana od podstawy spelniajo,cej wymogi § 22 us!. 2 Rozporzo,dzenia,
sluzo,cej do okreslenia wartosci Jednostek Uczestnictwa poszczeg61nych kategorii w poprzednim Dniu Wyceny. Podstaw~ t~ stanowi
r6znica pomi~dzy wartosci o, Aktyw6w i zobowio,zan Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, w podziale na poszczeg61ne
kategorie Jednostek Uczestnictwa, przy czym podstawa ta nie uwzgl~dnia zmian w kapitale wplaconym oraz kapitale wyplaconym na
poprzedni Dzieri Wyceny, zgodnie z § 22 us!. 2 Ro'zporzo,dzenia.
Rezerwa, 0 kt6rej mowa powyzej jest naliczana w kazdym Dniu Wyceny za kazdy dzien roku, wedlug stawek okreslonych powyzej i
rozliczana jest do pi~tnastego dnia miesio,ca nast~pujo,cego po miesio,cu, za kt6ry zostala naliczona.
Platnosci z tytulu koszt6w limitowanych pomniejszajo, utworzono, uprzednio
Stawki wynagrodzenia za zarzo,dzanie Subfunduszem:
Kategoria JU
Stawka statutowa

rezerw~.

Stawka obowicp:ujetca na dzien bilansowy

A

2,20%

0,70%

S

1,90%

0,65%

T

1,60%

0,60%

Kwoty wynagrodzenia za zarzo,dzanie naliczane so, w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kazdej kategorii odr~bnie. Zgodnie z
uchwalo, Zarzo,du Towarzystwa nr 11/03/2012 roku z dnia 21 marca 2012 roku od wyceny dokonanej na dzieri 23 marca 2012 roku
do odwolania, obowio,zuje decyzja 0 obnizeniu stawki wynagrodzenia za zarzo,dzanie z wysokosci:

•

2,20% do 0,70%

dla jednostek uczestnictwa typu A

•

1,90% do 0,65%

dla jednostek uczestnictwa typu S

•

1,60% do 0,60%

dla jednostek uczestnictwa typu T.

Nota 12. Dane porownawcze 0 jednostkach uczestnictwa
Dane porOwnawcze

0

jednostkach uczestnictwa

Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego (w tys. zl)

31.12.2012 r.

28302

Wartosc aktyw6w netto na poszczeg61ne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego (w zl)

A

53,63

S

53,67

T

53,69

Brak danych por6wnawczych z poprzednich okres6w wynika z faktu, it Subfundusz rozpocz<\i dzialalnose w dniu 10 lutego 2012 roku.

Roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych Subfundusz w Arka BZ WBK FlO

Informacja dodatkowa
A.

Informacje 0 znaczetcych zdarzeniach, dotyczetcych lat ubiegtych, ujQtych w sprawozdaniu finansowym za biezctcy
okres sprawozdawczy
Nie wystqpily,

B.

Informacje 0 znaczetcych zdarzeniach, kt6re nastctPity po dniu bilansowym, a nieuwzglQdnionych w sprawozdaniu
finansowym
Nie wystqpily,

C.

Zestawienie oraz objasnienie r6znic pomiQdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i por6wnywalnych
danych finansowych a uprzednio sp0rzctdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Nie dotyczy,

D.

Dokonane korekty btQd6w podstawowych, ich przyczyny, tytuty oraz wptyw wywotanych tym skutk6w finansowych
na sytuacjQ majettkowet i finansowct, pfynnosc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystqpily:
przypadki informowania uczestnik6w

0

korektach wyceny aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa;

przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny
aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki nierozliczenia

E.

si~

transakcji zawieranych przez Subfundusz,

W przypadku niepewnosci co do mozliwosci kontynuowania dziatalnosci opis tych niepewnosci oraz wskazanie, czy
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwictZane
Nie dotyczy,

F.

Inne informacje niz wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re mogtyby w istotny spos6b wpfynetC na ocenQ
sytuacji majettkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wystqpily,

RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych
subfundusz w Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Raport uzupelniaj qCY
z badania
sprawozdania j ednostkowego
Rok obrotowy koncz'!cy si y
31 grudnia 2012 r.

Raport uzupelniaj,!cy zawiera 11 stron
Raport uzupelniaj,!cy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy koncz'!cy sit(
31 grudnia 2012 r.
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Arka BZ WBK Oh/igacji Korporacyjnych suhfimdusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
Raport u::upelniajqcy:: badania sprawo::daniajednostkowego
::a rok obrotowy konc::qcy si? 31 grudnia 2012 r.

1.

CZE(SC ogolna raportu

1.1.

Dane

identyfikuj~ce

Subfundusz

1.1.1. Nazwa Subfunduszu
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

1.1.2. Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych jest subfunduszem wydzielonym w Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym.
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (zwany dalej Subfunduszem) nie posiada
osobowosci prawnej.
Subfundusz zostal utworzony na czas nieokreslony.

1.2.

Dane

identyfikuj~ce

Fundusz

1.2.1. Nazwa Funduszu
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem).
Fundusz moze uZywac nazwy skr6conej Arka BZ WBK FlO.

1.2.2. Siedziba Funduszu
Plac Wolnosci 16
61-739 Poznan

1.2.3. Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
Sqd rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:

1.3.

Dane

identyfikuj~ce

Sqd Okr~gowy w Warszawie,
VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
26 listopada 2010 r.
RFi 589

Towarzystwo

zarz~dzaj~ce

Funduszem

1.3.1. Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa
Funduszjest zarzqdzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane
dalej Towarzystwem), z siedzibq w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16.
Towarzystwo prowadzi dzialalnosc na podstawie decyzji Komisji Papier6w Wartosciowych i
Gield KPWiG-4086-18/98-1 071 wydanej dnia 30 stycznia 1998 r.
Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwajest nieograniczony.
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1.3.2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze

S~dowym

Sqd rejestrowy:

Sqd Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego

Data:
Numer rejestru:
Kapital zakladowy na dzien
bilansowy:

26 lutego 200 I r.
KRSOOOOOO 1132
13.202.000 zl

1.3.3. Kierownik jednostki
Funkcje kierownikajednostki sprawuje Zarzqd Towarzystwa.
W sklad Zarzqdu Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2012 r. wchodzili:
• Pan Jacek Marcinowski

- Prezes Zarzqdu,

• Pani Marlena Janota

- Czlonek Zarzqdu,

• Pan Michal Zimpel

- Czlonek Zarzqdu.

Zgodnie z uchwalq nr 9 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 28 lutego 2012 r. Pan
Krzysztof Czlapowski zostal odwolany z funkcj i Czlonka Zarzqdu z dniem 3 I marca 2012 r.
Zgodnie z uchwalq nr 2 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 3 kwietnia 2012 r. Pan Michal
Zimpel zostal powolany do pelnienia funkcji Czlonka Zarzqdu z dniem podj~cia uchwaly.

1.4.

Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony
do badania sprawozdan finansowych

1.4.1. Dane

identyfikuj~ce

Imi~ i nazwisko:
Numer w rejestrze:

1.4.2. Dane

identyfikuj~ce

Firma:
Adres siedziby:
Numer rejestru:
Sqd rejestrowy:
Numer NIP:

kluczowego bieglego rewidenta:
Bozena Graczyk
9941

podmiot uprawniony
KPMG Audyt Sp61ka z ogramczonq odpowiedzialnosciq
sp.k.
ul. Chlodna 51, 00-867 Warszawa
KRS 0000339379
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
527-26-15-362

KPMG Audyt Sp61ka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. jest wpisana na list~ podmiot6w
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzonq przez Krajowq Rad~
Bieglych Rewident6w, pod numerem 3546.
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1.5.

Informacje

0

sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporzqdzone na dzien 3 I grudnia 2012 r. i za okres
od 10 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku jest pierwszym rocznym sprawozdaniem
Subfunduszu.

1.6.

Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibq w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 i dotyczy
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada si~ zestawienie lokat oraz bilans
sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian
w aktywach netto za okres od 10 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz noty
objasniajqce i informacja dodatkowa.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umOWq z dnia
12 lipca 2012 r., zawartq na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 26 marca 2012 r. odnosnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdaniajednostkowego.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r.
poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"). krajowych standard6w rewizji finansowej wydanych
przez Krajowq Rad~ Bieglych Rewident6w oraz Mi~dzynarodowych Standard6w Rewizji
Finansowej.
Badanie sprawozdania finansowego zostalo przeprowadzone w siedzibie Funduszu w okresie
od 26 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. oraz od 26 lutego 2013 r. do 8 marca 2013 r.
Zarzqd Towarzystwajest odpowiedzialny za prawidlowosc ksiqg rachunkowych, sporzqdzenie
i rzetelnq prezentacj~ sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustawq 0 rachunkowosci,
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowiqzujqcymi przepisami
prawa.

5

L~
Arka BZ WBK Ob/igacji Korporacyjnych subfundusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
Raport uzupelniajqcy::: badania sprawo:::daniajednostkowego
:::a rok obrotowy konc::qcy si? 31 grudnia 2012 r.

Naszym zadaniem bylo, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporzqdzenie
raportu uzupelniajqcego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci
ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstaw~ jego sporzqdzenia.
Zarzqd Towarzystwa zlotyl w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie 0 rzetelnosci i
jasnosci zalqczonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen wplywajqcych
w spos6b znaczqcy na dane wykazane w sprawozdaniu jednostkowym za rok badany.
W trakcie badania sprawozdaniajednostkowego Zarzqd Towarzystwa zlotyl wszystkie zqdane
przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udost~pnil nam wszelkie dokumenty
i informacje niezb~dne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b
przeprowadzonego badania wynika ze sporzqdzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajdujqcej si~ w siedzibie podmiotu uprawnionego.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spelniajq wym6g niezaleznosci od
badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. 0 bieglych rewidentach i ich samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz 0 nadzorze publicznym (Oz. U. z 2009 r. nr 77 poz.
649 z p6Zniejszymi zmianami).

6

L~
Arka BZ WBK Ob/igacji KOIporacyjllych sub/ulldusz w Arka BZ WBK FUllduSZll IIlwestycJ11lym Otwartym
Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdaniajednostkowego
za rok obrotowy konc::qcy sil; 31 grudnia 2012 r.

2.

Analiza finansowa Subfunduszu

2.1.

Ogolna analiza sprawozdania jednostkowego

2.1.1. Bilans
31.12.2012
zl '000
Aktywa
Srodki pieniyzne i ich ekwiwalenty
Naleznosci
Transakcje przy zobowiqzaniu siy drugiej strony do odkupu
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku. w tym:
. dlutne papiery warlOsciowe
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku. w tym:
. dlutne papiery warlosciowe

29155
1 383
68
2622
17 156
16413
7916
5 112

Zobowil\zan ia
Aktywa netto
Kapital subfunduszu
Kap ital wp lacony
Kapital wyplacony
Dochody zatrzymane
Zakumulowane. nierozdysponowane przychody z lokat netto

853
28302
27291
34517
(7226)

Z akumulowany. nierozdy sponowany zrcalizowany zy sk (strata) ze zby cia lokat
Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapital subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji

355
175
28302

836
481

Liczba
103 083.055
313 584.559
110716.541
Wartosc
aktywow netto
najednostk y
uczestnictwa
(zl)
53,63
53.67
53.69

Kategorie jednostek uczestnictwa
A

S
T

Kategorie jednostek uczestnictwa

A

S
T
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2.1.2. Rachunek wyniku Z operacji
10.02.2012 31.12.2012
zl '000
Przychody z lokat
Przychody odsetkowe

623
623

Koszty subfunduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa

142
71

20

Oplaty dla depozytariusza
Oplaty za zezwolenia i rejestracy jne
Koszty odsetkowe
Ujemne saldo raznic kursowych

4
4

.+3

Koszty subfunduszu netto

142

Przychody z lokat netto

481

Zrealizowany i niezrealizowany zysk/(strata)
Zrealizowany zysk/(strata) ze zbycia lokat. w tym:

530
355

= tytulu r(j:::nic kursowych
Wzrost!(spadek) niezrealizowanego zysku/(straty) z wyceny lokat. w tym:
= tytulu r6:::nic kurs()wvch

(50)

175
(97)

1011

Wynik z operacji

Wynik z
operacji
przypadajacy
najednostky
uczestnictwa
(zl)
3.63
3.67
3.69

Kategoria jednostek uczestnictwa

A

S

T
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2.2.

Wybrane wskazniki finansowe
31.12.2012

Lokaty (zl '000)
Wartosc aktywow netto Subfunduszu (zl '000)
Wartosc aktywow netto najednostkt; uczestnictwa A (zl)
Wartosc aktywow netto najednostkt; uczestnictwa S (zl)
Wartosc aktywow netto najednostkt; uczestnictwa T (zl)
Kap ital Subfunduszu (zl '000)
Wy nik z operacji (zl '000)
Procentowa zmiana wartosci aktywow netto najednostkt; uczestnictwa A *
Procentowa zmiana wartosci aktywow netto najednostkt; uczestnictwa S*
Procentowa zmiana wartosci aktywow netto najednostkt; uczestnictwa T*
*::miany wyratone w stosunku rocznym

9

25082
28302
53.63
53.67
53.69
27291
1011

8,15%
8.24%
8.29%
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3.

Cz~sc

3.1.

System rachunkowosci

szczeg610wa raportu

Subfundusz posiada aktualnq dokumentacjy opisujqcq zasady rachunkowosci, przyjyte przez
Zarzqd Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy 0 rachunkowosci
i rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegolnych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r., nr 249, poz. \859)
("Rozporzqdzenie").
W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego
wyrywkowego sprawdzenia prawidlowoSci dzialania systemu rachunkowosci.

dokonalismy

W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znaczqcych nieprawidlowosci
dotyczqcych systemu rachunkowosci, ktore nie zostalyby usuniyte, a mogly miec istotny
wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie by to wyrazenie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci.
Subfundusz przeprowadzil inwentaryzacjy skladnikow majqtkowych w terminach okres!onych
wart. 26 ustawy 0 rachunkowosci oraz dokonala rozliczenia i ujycia w ksiygachjej wynikow.

3.2.

Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z
uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktyw6w
W zakresie objytym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych
nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, terminow i
procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosci wyceny aktywow
wedlug zasad okrdlonych w przepisach prawa i statucie Funduszu. Przeprowadzone badanie
nie mialo na celu weryfikacji polityki inwestycyjnej Subfunduszu i dotrzymywania strategii
zarzqdzaniajego lokatami.
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3.3.

Noty objasniaj~ce
j ednostkowego

i

informacja

dodatkowa

do

sprawozdania

Dane zawarte w notach objasniajqcych i infonnacji dodatkowej do sprawozdania
jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i
prawidlowo. Noty objasniajqce i infonnacja dodatkowa stanowiq integralnq CZySC
sprawozdania jednostkowego.

W imieniu KPMG Audyt Spolka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa

············································ . ····t···· ...
Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

Biegly
Nr ewidencyjny 12032

18 kwietnia 2013 r.
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w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

za okres
od 10 lutego do 31 grudnia 2012 roku
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Arka BZ WBK Obligacji Plus
subfundusz w Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Opinia i Raport
Niezaleznego Bieglego Rewidenta
Rok obrotowy koncz'!cy si y
31 grudnia 2012 r.

Opinia zawiera 2 strony
Raport uzupelniajqcy zawiera 11 stron
Opinia niezalemego bieglego rewidenta
oraz raport uzupelniajqcy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy konczqcy siy
31 grudnia 2012 r.

2013 KPMG Audyt spolka Z ograniczon<l odpowiedzialnosci<l sp k. jest polsk'l spotk'l komandytow<l i czlonkiem sieei KPMG
skladaj<lcej si~ z niezaleznych spOtek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG fnternational Cooperative
("KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego Wszelkie prawa zastrzezone

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

KPMGAudyt

Sp61ka z ograniczon"
odpowiedzialnosci" sp.k.
ul. Chtodna 51
00-867 \/\/a rsza'vva
Poland

Telefon
Fax
E-mail
Internet

+48 22 528 11 00
+48 22 528 10 09
kpmg@kpmgpl
www.kpmg.pl

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Opinia 0 sprawozdaniu jednostkowym
Przeprowadzilismy badanie zal~czonego sprawozdania jednostkowego Arka BZ WBK
Obligacji Plus subfunduszu w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym z siedzib~ w
Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 ("Subfundusz"), na ktore sklada siy zestawienie lokat oraz
bilans spor~dzone na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie
zmian w aktywach netio za okres od 10 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz noty
objasniaj~ce i informacja dodatkowa.

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
Zarz~d BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksi~g rachunkowych, spor~dzenie i rzeteln~ prezentacjy tego
sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw~ z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci
(Oz. U. z 2013 r. poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), wydanymi najej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz innymi obowi~zuj~cymi przepisami prawa. Zar~d Towarzystwa jest
odpowiedzialny rowniez za kontroly wewnytrzn~, ktor~ uznaje za niezbydn~, aby sporz~dzane
sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych
dzialanlub blydow.

rachunkowosci, Zar~d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej s~
do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagama
przewidziane w tej ustawie.

Zgodnie z

ustaw~ 0

zobowi~zani

Odpowiedzialnosc Bieg/ego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opml1 0 tym
sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksi~g rachunkowych stanowi~cych podstawy
jego spor~dzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy 0 rachunkowosci, krajowych standardow rewizji finansowej
wydanych przez Krajow~ Rady Bieglych Rewidentow oraz Miydzynarodowych Standardow
Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladaj~ na nas obowi~zek postypowania zgodnego z
zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposob, aby uzyskac
racjonaln~ pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowi~ce podstawy
jego sporz~dzenia s~ wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur maj~cych na celu uzyskanie dowodow badania
kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wybor procedur
badania zaleZy od naszego os~du, w tym oceny ryzyka wyst~pienia istotnej nieprawidlowosci
sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub blydow. Przeprowadzaj~c oceny
tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrzn~ zwi~zan~ ze spor~dzeniem oraz
rzeteln~ prezentacj~ sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do
okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyraZenia opinii na temat skutecznosci dzialania
dotyc~cych
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kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje rowniez oceny odpowiedniosci stosowanej
polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunkow dokonanych przez Zarz~d oraz oceny ogolnej
prezentacji sprawozdania jednostkowego.
Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania
podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania.

stanowi~ wystarczaj~c~

odpowiedni~

Opinia
Naszym zdaniem, zal~czone sprawozdanie jednostkowe Arka BZ WBK ObJigacji Plus
subfunduszu w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym przedstawia rzetelnie i
jasno sytuacjy maj~tkow~ i finansow~ Subfunduszu na dzien 31 grudnia 2012 r., wynik z
operacji za okres od 10 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, zostalo sporz~dzone, we
wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci obowi~zuj~cymi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreslonymi w ustawie 0 rachunkowosci i wydanych na
jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne z wplywaj~cymi na tresc sprawozdania
jednostkowego Subfunduszu przepisami prawa i postanowieniami statutu Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz zostalo sporz~dzone na podstawie prawidlowo
prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksi~g rachunkowych.

W imieniu KPMG Audyt Spolka z ograniczon~
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa

odpowiedzialnosci~

V~f

h

sp.k.

·····n·· .. ·
Maida
Biegly
ident
Nr ewidencyjny 12032

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

18 kwietnia 2013 r.
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Bl WBH Towarzvstwo Funduszv Inwestvcvjnvch S.A.
PI. Wolnosci 16, 61-139 Poznan
leleton: [+48] 6185513 22
faks: [+4816185513 21

O~WIADCZENIEZARZ~DU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330 z
p6iniejszymi zmianami) oraz rozporz'ldzeniem Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarz'ld BZ
WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK
Obligacji Plus subfundusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym za okres od 10 lutego 2012
roku do 31 grudnia 2012 roku, kt6re obejmuje:

1.

Zestawienie lokat wedlug stanu na dzieil 31 grudnia 2012 roku wykazuj'lce skladniki lokat subfunduszu
w wysokosci 8 699 tys. zl.

2.

Bilans subfunduszu sporz'ldzony na dzieil 31 grudnia 2012 roku wykazuj'lcy aktywa netto w wysokosci
8 891 tys. zl.

3.

Rachunek wyniku z operacji za okres od 10 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazuj'lcy dodatni
wynik z operacji w kwocie 585 tys. zl.

4.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 10 lute go 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazuj'lce
zwi~kszenie wartosci aktyw6w netto subfunduszu w wysokosci 8 891 tys. zl.

5.

Noty objasniaj'lce.

6.

lnformacj~

dodatkow'l.

W imieniu BZ WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A.
Jacek Marcinowski
prtes

zarz~du

CilL~~
t

Data: 18 kwietni a 2013 roku

www.arka.pl

Michal Zimpel
Czlonek ZarZ'ldu

Marlena Janota

Aleksandra Juszczyk
Oyrektor Ozialu
Wyceny i
Sprawozdawczosci
Funduszy Inwestycyjnych
(osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksi&g
rachunkowych)
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Roczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Obligacji Plus Subfundusz w Arka BZ WBK FlO

Zestawienie lokat
1) Tabela gt6wna
31.12.2012 r.
SKl:.ADNIKI LOKAT

Wartost wedtug ceny
nabycla
(wtys. zt)

Wartost wedtug wyceny na
dzier'i bilansowy
(wtys. zt)

Procentowy udziat w aktywach
og6tem

333

346

3,68%

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

Kwity depozytowe

-

-

-

Listy zastawne

-

-

-

Akcje
Warranty subskrypcyjne

-

7926

8353

88,69%

Instrumenty pochodne

-

-

-

Udzialy w sp6lkach z ograniczonq
odpowiedzialnosciq

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

Dluzne papiery wartosciowe

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania
majqce siedzibE;1 za granicq

-

-

-

Wierzytelnosci

-

-

-

Weksle

-

-

-

Depozyty

-

-

-

Waluty

-

-

-

Nieruchomosci

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

Inne

-

-

-

8259

8699

92,37%

Suma
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2) Tabele uzupelniaj~ce

Akcje

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

WartoSC
wedlug ceny
nabycia
(wtys. zI)

Waites':
wedlug
wycenyna
dzlen
bilansowy
(wtys. z/)

Procentowy
udzlal
waktywaeh
og6lem

Notowane na aktywnym rynku regulowanym

CEZAS. (CZOO05112300)
KGHM POLSKA MIEDZ SA
(PLKGHMOOOO17)
POLSKIE GORNICTWO
NAFTOWE I GAZOWNICTWO
SA (PLPGNIGOOO14)
POWSZECHNA KASA
OSZCZ~DNOSCIBANK
POLSKI SA (PLPKOOOOOO16)
POWSZECHNY ZAKtAD
UBEZPIECZEN SA
(PLPZUOOOOOll )
TELEKOMUNIKACJA POLSKA
SA (PLTLKPLOOO17)
ZESP()t. ELEKTROWNI
PJ\TN6w-ADAM6w-KON IN
SA (pLZEPAKOOO12)

Aktywny
rynek
regulowany
Aktywny
rynek
regulowany
Aktywny
rynek
regulowany
Aktywny
rynek
regulowany
Aktywny
rynek
regulowany
Aktywny
rynek
regulowany
Aktywny
rynek
regulowany

Prague Stock
Exchange
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie S.A
Gielda Papier6w
Wartosciowych w

Czechy

43

45

0,48%

225

Rzeczpospolita
Polska

41

43

0,45%

9316

Rzeczpospolita
Polska

39

49

0,51%

1144

Rzeczpospolita
Polska

40

42

0,45%

53

Rzeczpospolita
Polska

21

23

0,25%

5520

Rzeczpospolita
Polska

78

67

0,72%

2700

Rzeczpospolita
Polska

71

77

0,82%

333

346

3,68%

Warszawie S.A.

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie S.A
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie S.A
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie S.A
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie S.A

19365

Suma

DluZne papiery
wartoseiowe

407

Rodzaj rynku

Nazwa
rynku

Emitant

Kraj siedziby
emitenta

Tennin
wykupu

Warunkl
oprocentowania

Wartosc
nominalna
jednej
obllgaeji
(wzl)

Wartosc
wedlug
ceny
nabycia
(wtys.
zI)

Uczbe

Wartost
wadlug
wyceny Procentowy
udzlalw
na dzlen
bilanso- aktywaeh
wy
og6lem
(wtys.
z/)

o terrninie wykupu do 1 roku
ObUgacje
Notowane na aktywnym rynku nleregulowanym
OK0113
(PLOO00106324)

Aklywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot
Poland

Skarb
Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2013-01-25

Zerowy kupon
(0,00%)

Skarb
Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2019-10-25

Staly kupon
(5,50%)

Skarb
Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2021-10-25

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

Skarb
Panstwa

Polskie
G6mictwo
Naftowei
Gazownictwo
SA

50

48

50

0,53%

1000,00

1200

1332

1370

14,55%

Staly kupon
(5,75%)

1000,00

1107

1160

1299

13,79%

2023-08-25

Indeksowany
kupon (2,75%)

1148,87

325

389

427

4,54%

Rzeczpospolita
Polska

2014-01-25

Zerowy kupon
(0,00%)

1000,00

250

229

242

2,57%

Rzeczpospolita
Polska

2017-06-19

Zmienny kupon
(5,43%)

10000,00

10

100

102

1,08%

Rzeczpospolita
Polska

2022-09-14

Zmienny kupon
(6,60%)

100000,00

2

200

206

2,19%

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2018-04-25

Staly kupon
(3,75%)

1000,00

800

810

843

8,94%

Skarb
Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2016-10-25

Slaty kupon
(4,75%)

1000,00

1200

1196

1278

13,57%

1000,00

o terrninie wykupu powyiej 1 roku
ObUgacje
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym
DS1019
(PLOOOO105441)

Aktywny rynek
nieregulowany

DS1021
(PLOO00106670)

Aktywny rynek
nieregulowany

IZ0823
(PLOOO0105359)

Aktywny rynek
nieregulowany

OKOl14
(PLOO00106712)

Aktywny rynek
nieregulowany

POLSKIE
G6RNICTWO
NAFTOWE
I GAZOWNICTWO SA
SERIA
PGNG170619PZ PGN0617
(PLPGNIGOO063)
POWSZECHNA KASA
OSZCZ~DNOSCI
BANK POLSKI SA
SERIA OP0922 PK00922
(PLPK00000081 )

Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland

Aktywny rynek
nieregulowany

BondSpot Alternatywny
System
Obrotu

Aktywny rynek
nieregulowany

BondSpot Alternatywny
System
Obrotu

PS0418
(PLOO00107314)

Aktywny rynek
nieregulowany

PS1016
(PLOOO0106795)

Aktywny rynek
ni eregulowany

Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland

Powszechna
Kasa

Oszczf;ldnosci
Bank Polski
SA
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D!uzne papiery
wartosciowe

Rodzaj rynku

WS0922
(PLOOOO102646)

Aktywny rynek
nieregulowany

WZ0117
(PLOOOO106936)

Aktywny rynek
nieregulowany

WZ0118
(PLOOOO104717)

Aktywny rynek
nieregulowany

WZ0121
(PLOOOO106068)

y rynek
lowany

Nazwa
rynku

Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland
Treasury
BondSpot
Poland

,.~"~~;

Wartosc
nominalna
jednej
obligacji
(wzl)

Wartosc
wedlug
ceny
nabycia
(wtys.
zl)

Wartosc
wedlug
wyceny Procentowy
na dzien
udzialw
bilansoaktywach
wy
og6lem
(wtys.
zl)

Emitent

Kraj siedziby
emitenta

Skarb
Palistwa

Rzeczpospolita
Polska

2022-09-23

Staly kupon
(5,75%)

1000.00

20

20

24

0.25%

Skarb
Palistwa

Rzeczpospolita
Polska

2017-01·25

Zmi enny ku pon
(5,15%)

1000,00

950

957

977

10,38%

Skarb
Palistwa

Rzeczpospolita
Polska

2018·01·25

Zmienny kupon
(5,15%)

1000,00

750

747

771

8,19%

Skarb
Palistwa

i Rzeczpospolita

2021-01·25

Zmienny kupon
(5,15%)

1000,00

750

738

764

8,11%

7414

7926

8353

88,69%

Polska

wykupu

Suma

oprocentowania

Liczba

3) Tabele dodatkowe
WartoSc wedlug wyceny
na dzien bllansowy
(wtys. z/)

Skladniki lokat nabyte od podmlot6w. 0 kt6rych mowa w art. 107 Ustawy •

Obligacje OS1019 (PLOOOO105441)

228

Procentowy udzial
w aktywach ogO/em

2,42%

* Tabela prezentuje skladniki lokat Subfunduszu, kt6re byly przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Subfunduszu lub z podmiotem dominujqcym
w stosunku do Towarzyslwa, Prezentacji podlega tylko ta cz~sc skladnika lokat, dla kt6rej drugq stronq transakcji byl Depozylariusz Subfunduszu lub
podmiot dominujqCY w stosunku do Towarzyslwa. Na dzien 31.12.2012 roku w portfelu Subfunduszu nie istnialy skladniki lokat, kt6re bylyby
przedmiotem transakcji Subfunduszu z akcjonariuszem Towarzyslwa, jak r6wniez z podmiotami zaleznymi w stosunku do Towarzyslwa
lub Depozylariusza Subfunduszu.
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Bilans
(w tysiclcach ztotych, z wyjC:\.tkiem liczby (w szt) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))
31.12.2012 r.
I.Aktywa

9418

1. Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

718

2. Naleznosci
3. Transakcje przy zobowiqzaniu

1
si~

-

drugiej strony do odkupu

4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

8699
8353

- dluzne papiery wartosciowe

-

5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dluzne papiery wartosciowe

,

II. Zobowli\zania

527

III. Aktywa netto

8891

IV. Kapital Subfunduszu

8306

1. Kapital wplacony

12882

2. Kapital wyplacony

(4576)

V. Dochody zatrzymane

223

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netio

134

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

89
362

VI. Wzrost (spadek) wartoSci lokat w odniesieniu do ceny nabycla

8891

VII. Kapitat Subfunduszu i zakumulowany wynlk z operacji
Liczba

Kategorie jednostek uczestnictwa

A

51 325,434

S

99618,487

T

11179,063
Warto'~

aktyw6w netto na
jednostkll uczestnictwa

Kategorie jednostek uczestnlctwa

A

54,81

S

54,85

T

54,89

Bilans nalezy analizowac Iqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz~sc sprawozdania finansowego.
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Rachunek wyniku

Z

operacji

(w tysietcach ztotych, z wyjettkiem wyniku z operacji na jednostkQ uczestnictwa (w zt»
10.02.2012 r.-l1.12.2012 r.
I. Przychody z lokat

183

1. Dywidendy i inne udzialy w zyskach

6

2. Przychody odsetkowe

177

II. Koszty Subfunduszu

49

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

32

2. Oplaty dla Depozytariusza

13

3. Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

4

4. Koszty odsetkowe

0

III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

-

IV. Koszty Subfunduszu netto (II-III)

49

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

134

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

451

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

89

-

- z tytulu r6znic kursowych

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

362

- z tytulu r6znic kursowych

43

VII. Wynik z operacJi

585
Wynik z operacjl
przypadaJltCy na kategoriQ
jednostek uczestnictwa

Kategoria Jednostek uczestnictwa

A

4,81

S

4,85

T

4,88

Rachunek wyniku z operacji nalezy analizowac Iqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
sprawozdania finansowego.
Wynik z operacji przypadajqcy na jednostk~ uczestnictwa obliczono w

nast~pujqcy

cz~sc

spos6b:

Dla kazdego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostaly zmiany w aktywach netto na poszczeg61ne typy jednostek uczestnictwa oraz
analogiczne zmiany w wartosciach kapitalu. R6Znica tych dw6ch wartosci na kazdy dzien wyceny stanowi dzienny wynik z operacji dla danego typu
jednostkL Obliczony w ten spos6b wynik z operacji na dany typ jednostki podzielony zostal przez liczb~ jednostek uczestnictwa przypadajqcq
na dany dzien wyceny. Suma obliczonych w ten spos6b iloraz6w stanowi wynik z operacji przypadajqcy na kategori~ jednostek uczestnictwa.
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Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysiClcach ztotych, z wyjCltkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))

10.02.2012 r.·31.12.2012 r.
I. Zmlana wartoscl aktyw6w netto
1. Wartosc aktywow nello na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

·

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

585

a) przychody z tokat n ello

134

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia tokat

89

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny tokat

362

3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji

585

4. Dystrybucja dochodow (przychodow) Subfunduszu (razem), w tym:

·

a) z przychodow z tokat nello

·

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia tokat

·

c) z przychodow ze zbycia tokat

·

5. Zmiany w kapitate w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

8306

a) zmiana kapitalu wplaconego (powi~kszenie kapitalu z tytulu zby1ych jednostek uczestnictwa)

12882

b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa)

4576

6. tqczna zmiana aktywow netto w okresie sprawozdawczym

8891

7. Wartosc aktywow nello na koniec okresu sprawozdawczego

8891

8. Srednia wartosc aktywow netto w okresie sprawozdawczym

5215

Y jednostek uczestnictwa
y jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zby1ych jednostek uczestnictwa

A

94013,051

S

140384,774

T

24089,735

b) ticzba odkupionych jednostek uczestnictwa

A

42687,617

S

40766,287

T

12910,672

c) satdo zmian

A

51 325,434

S

99618,487

T

11 179,063

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajqco od poczqtku dzialatnosci Subfunduszu, w tym:
a) liczba zby1ych jednostek uczestnictwa

A

94013,051

S

140384,774

T

24089,735

b) ticzba odkupionych jednostek uczestnictwa

A

42687,617

S

40766,287

T

12910,672

c) satdo zmian

A

51 325,434

S

99618,487

T

11179,063

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

A

51 325,434

S

99618,487

T

11 179,063
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10.02.2012 r.-31.12.2012 r.
III. Zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostkQ uczestnictwa

1. Wartost aktyw6w netio na jednostk<;! uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

A

50,00'

S

50,00'

T

50,00'

2. Wartost aktyw6w netio na jednostk<;! uczestnictwa na koniec biezqcego okresu sprawozdawczego

A

54,81

S

54,85

T

54,89

3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostk<;! uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

A

10,80%

S

10,89%

T

10,98%

4. Minimalna wartost aktyw6w netio na jednostk<;! uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

A

49,80

data wyceny

2012-02-14

S

49,80

data wyceny

2012-02-14

T

49,80

data wyceny

2012-02-14

5. Maksymalna wartost aktyw6w netio na jednostk<;! uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

A

54,81

data wyceny

2012-12-31

S

54,85

data wyceny

2012-12-31

T

54,89

data wyceny

2012-12-31

6. Wartost aktyw6w netio na jednostk<;! uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym

A

54,79

S

54,83

T

54,87

data wyceny

2012-12-28

IV. Procentowy udzial koszt6w Subfunduszu w sredniej wartosci aktyw6w netto

1,69%

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

0,84%

2. Procentowy udzial opiat dla Depozy1ariusza

0,51%

Wszystkie wartosci procentowe zawarte w zestawieniu zostaly policzone w skali calego roku.
Zestawienie zmian w aktywach netio nalezy analizowat Iqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowa., kt6re stanowiq integralnq cZ'ist
sprawozdania finansowego .
• Ze wzgl<;!du na fakt, ze Subfundusz rozpoczql dzialalnost 10 lutego 2012 roku, prezentowana wartost jednostki uczestnictwa jest wartosciq
nominalna,.
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Noty objasniajctce
Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis pnYifttych zasad rachunkowosci

a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym

Sprawozdanie finansowe za okres od 10 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zostalo sporzqdzone zgodnie z ustawq
z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330 z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami
rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy
inweslycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859).
Sprawozdanie zostalo sporzqdzone w j~zyku polskim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty, z wyjqtkiem wartosci
aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa, podane zostaly w tysiqcach zlotych. Wartost aktyw6w netto na jednostk~
uczestnictwa podana zostala w z!otych (z dokladnosciq do 0,01 zl). Uczba jednostek uczestnictwa zostala podana z
dokladnosciq do 0,001 sztuki.
b)

Zasady ujmowania w ksi~gach rachunkowych operacji dotyczqcych Subfunduszu
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w
w okresie, kt6rego dolyczq.

ksi~gowych

Nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dacie
zawarcia umowy. Skladniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w Oniu Wyceny po godzinie 23:00 czasu
polskiego oraz skladniki, dla kt6rych do tego momentu nie otrzymano potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzgl~dnia si~
w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiqzan.
Jezeli nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz w wyniku braku otrzymania przez Subfundusz
potwierdzenia zawarcia umowy we wskazanym powyzej terminie zostalo uj~te w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu
w dniu nast~pnym po dniu zawarcia umowy wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku instrumentu
finansowego wycenianego w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej. do wyceny przyjmuje si~ wszystkie parametry wynikajqce z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a
przede wszystkim dat~ zawarcia oraz rozliczenia (daty przeplyw6w pieni~znych) transakcji.
Nabyte skladniki lokat ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowizje
maklerskie. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug wartosci
ksi~gowej r6wnej zero.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostajq transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego, w
ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w pierwszej kolejnosci ujmuje si~ transakcj~ nabycia.
Naleznq dywidend~ z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na
potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzgl~dniajqcy wartosci tego prawa
do dywidendy. W przypadku kwit6w depozylowych i innych instrument6w finansowych 0 charakterze podobnym do akcji
naleznq dywidend~ ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu otrzymania wiarygodnej informacji 0 wartosci
wyplacanej dywidendy.
Podatek od naleznej dywidendy z tytulu posiadanych papier6w wartosciowych wchodzqcych w sklad portfela
inwestycyjnego Subfunduszu ujmowany jest jako koszt w dniu uj~cia dywidendy w ksi~gach rachunkowych, w
wysokosci podatku pobranego u zr6dla.
Przyslugujqce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu, w
kt6rym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzgl~dniajqcy wartosci tego prawa
poboru. Przyslugujqce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w
dniu nast~pnym po dniu ustalenia tych praw.
Prawa poboru, po zakonczeniu notowan na rynku zorganizowanym, pozostajq w portfelu Subfunduszu do dnia ich
a ich wartost jest r6wna wartosci z ostatniego dnia notowania. Zapis na akcje z wykorzystaniem praw
poboru wykazywany jest w pozycji naleznosci w lqcznej wartosci przelewu na subskrypcj~ oraz wartosci praw poboru z
ostatniego dnia notowania.

wygasni~cia,

Niewykonane prawo poboru uznaje
tego prawa.

si~

za zbyle, wedlug wartosci r6wnej zero, w dniu

nast~pnym

po dniu

wygasni~cia

Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych
denominowanych w walucie obcej nie stanowiq lokat Subfunduszu, a ich uj~cie w ksi~gach nast~puje w dacie
rozliczenia transakcji nabycia waluty. W przypadku sprzedai:y waluty uj~cie w ksi~gach nast~puje w dacie rozliczenia
sprzedazy.
Zobowiqzania i naleznosci funduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzedai:y waluty w zwiqzku z
rozliczeniami walutowymi kupna lub sprzedazy papier6w wartosciowych ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu
zawarcia transakcji (kontrakt forward walutowy). Gdy wartost godziwa kontraktu jest:
• dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu,
• ujemna, kontrakt ujmowany jest w pasywach bilansu.
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Przy
b~dq

•
•

cz~sciowym zamkni~ciu

kontraktu forward zobowiqzania i naleznosci funduszu wynikajqce z zawartej transakcji
kompensowane w przypadku, gdy:

Subfundusz posiada wazny prawnie tytul do kompensaty tych zobowiqzan i naleznosci;
Subfundusz zamierza rozliczyt transakcj~ w kwocie netlo poddanych kompensacie zobowiqzan i naleznosci lub
jednoczesnie takie naieznosci wyla,czyt z ksiqg iachunkowych, a zobowia,zanie finansowo iozliczyc.

Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dluzej niz w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje si~ jak kontrakty
walutowe. Za dzien roboczy uznaje si~ dzien roboczy w kazdym panstwie, kt6rego waluta jest przedmiotem transakcji.
Transakcje te ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci ksi~gowej r6wnej
zero, natomiast wynik odnosi si~ w r6znice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia si~ je wedlug sredniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje si~ w walucie, w kt6rej Sq wyrazone, a takze w walucie polskiej po
przeliczeniu wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzien uj~cia tych
operacji w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu.
Prowizja maklerska zaplacona przy zbyciu skladnika loka! obniza wynik ze sprzeda:zy danej loka!y.
Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wplywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
Zysk lub strat~ ze zbycia lokat oraz walut wylicza si~ metodq "najdrozsze sprzedaje si~ jako pierwsze", polegajqcq na
przypisaniu zbytym sk!adnikom najwyzszej ceny nabycia danego skladnika lokat, a w przypadku skladnik6w
wycenianych w wysokosci skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
najwyzszej biezqcej wartosci ksi~gowej. Rozchodowaniu podlegajq wylqcznie papiery pochodzqce z transakcji kupna,
kt6rych dzien rozliczenia kupna przypada najp6zniej na dzien rozliczenia transakcji sprzedazy. Metody tej nie stosuje
si~ do skladnik6w lokat b~dqcych przedmiotem transakcji przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu.
Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuje udzial zrealizowanych r6znic kursowych w transakcjach zbycia
skladnik6w loka!.
przyrost wartosci dluznych papier6w wartosciowych w okresie mi~dzy ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu
obliczany przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej powi~ksza niezrealizowany zysk/strat~ z wyceny loka!.
Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci dywidendy i inne udzialy w zyskach, dodatnie saldo r6znic kursowych
powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zobowiqzan w walutach obcych, a takze
przychody odsetkowe, w sklad kt6rych wchodzq odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
albo - w przypadku dluznych papier6w wartosciowych wycenianych w wartosci godziwej - naliczone zgodnie z
zasadami ustalonymi dla tych papier6w przez emitenta oraz odpisy dyskonta.
Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza si~ przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody
odsetkowe od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza si~ zgodnie z zasadami
ustalonymi dla tych papier6w wartosciowych przez emitenta.
Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pieni~znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych
wartost aktyw6w Subfunduszu w Dniu Wyceny.

powi~kszajq

Dniem wprowadzenia do kSiqg zmiany kapitalu wplaconego albo kapitalu wyplaconego jest dzien zbycia lub odkupienia
jednostek uczestnictwa. Na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa w okreslonym Dniu
Wyceny nie uwzgl~dnia si~ zmian w kapitale wplaconym oraz zmian kapitalu wyplaconego zwiqzanych z wplatami lub
wyplatami ujmowanymi w rejestrze uczestnik6w w tym Dniu Wyceny.
Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg61nosci koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo r6znic
kursowych powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zObowiqzan w walutach obcych, a
takze koszty odsetkowe, do kt6rych zaliczamy odsetki od zaciqgni~tych kredyt6w i pozyczek oraz amortyzacj~ premii.
Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i pozyczek
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

zaciqgni~tych

przez Subfundusz rozlicza

si~

w czasie, przy

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa. Szczeg610we informacje zostaly zawarte w nocie 11.
Nast~pujqce koszty zwiqzane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane Sq z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i
oplaty maklerskie i bankowe, w tym zwiqzane z transakcjami kupna i sprzedazy papier6w wartosciowych i praw
majqtkowych, prowizje i oplaty zwiqzane z przechowywaniem aktyw6w Subfunduszu, odsetki od kredyt6w i pozyczek
zaciqgni~tych przez Subfundusz, prowizje i oplaty zwiqzane z przekazami pocztowymi, podatki i inne obciqzenia
nalozone przez wlasciwe organy administracji publicznej, w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne. Wyzej
wymienione koszty stanowiq koszty nielimitowane Subfunduszu i Sq pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie
kt6rych Subfundusz jest zobowiqzany do ich ponoszenia, orazzgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez
wiasciwe organy administracji publicznej. Pozostale koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo
ze srodk6w wlasnych.

c)

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowiqzan i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia si~, a zobowiqzania Subfunduszu ustala si~ w Dniu Wyceny (dzien okreslony w statucie
Subfunduszu, w kt6rym wycenia si~ aktywa Subfunduszu, ustala si~ wartost zobowiqzan Subfunduszu, ustala si~
wartost aktyw6w netlo Subfunduszu oraz wartost aktyw6w netlo przypadajqcych na jednostk~ uczestnictwa albo
certyfikat inwestycyjny) oraz na dzien sporzqdzania sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia
godziwej.

si~,

a zobowiqzania Subfunduszu ustala
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1.

Wartost godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczeg6lnosci: akcji, warrant6w
subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwit6w depozytowych, Iist6w zastawnych, dluznych papier6w
wartosciowych, w tym obligacji zamiennych bez uwzgl~dnienia prawa do zamiany, chyba ze jest dost~pna
wartost godziwa tego prawa, certyfikat6w inwestycyjnych, tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicq) wyznacza si~ - ze wzgl~du na godziny zamkni~cia
aktywnych rynk6w zagranicznych, na kt6rych moze lokowat Subfundusz - wedlug kurs6w dost~pnych 0 godzinie
23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w nast~pujqcy spos6b:
a)

jezeli Dzien Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku wedlug ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w
Dniu Wyceny, z zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu
Wyceny kursu zamkni~cia, a w przypadku braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci
stanowiqcej jego odpowiednik, za ostatni dost~pny kurs przyjmuje si~ ten kurs albo wartost z Dnia Wyceny.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan ciqglych, w kt6rym wyznaczany i oglaszany jest
kurs zamkni~cia przyjmuje si~ ostatni kurs zamkni~cia w systemie notowan ciqglych dost~pny 0 godzinie
23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan ciqglych bez odr~bnego wyznaczania kursu
zamkni~cia przyjmuje si~ ostatniq cen~ transakcyjnq dost~pnq 0 godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan jednolitych przyjmuje
systemie kursu jednolitego.

2.

3.

si~

ostatni kurs ustalony w

b)

jezeli Dzien Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy
czym wolumen obrot6w na danym skladniku aktyw6w jest znaczqco niski albo na danym skladniku aktyw6w
nie zawarto zadnej transakcji - wedlug ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu
ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w spos6b umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie
oszacowanej wartosci godziwej, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8, z zastrzezeniem, ze gdy wycena
aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamkni~cia, a w przypadku
braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik, za ostatni
dost~pny kurs przyjmuje si~ ten kurs albo wartost z uwzgl~dnieniem istotnych zdarzen majqcych wplyw na
ten kurs albo wartost;

c)

jezeli Dzien Wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug
ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni~cia ustalonego na aktywnym
rynku, a w przypadku braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego
odpowiednik, skorygowanej w spos6b umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci
godziwej. Za wiarygodnie oszacowanq wartost godziwq danego skladnika aktyw6w notowanego na
aktywnym rynku uznaje si~ wartost wyznaczonq poprzez zastosowanie przyj~tego w uzgodnieniu z
Depozytariuszem modelu wyceny najbardziej odpowiedniego dla danego skladnika lokat, zgodnie z
najlepszq wiedzq Subfunduszu i praktykq rynku finansowego.

W przypadku gdy skladnik lokat jest przedmiotem obrotu na wi~cej niz jednym aktywnym rynku, wartosciq
godziwqjest kurs ustalony na rynku gl6wnym. Wyboru rynku gl6wnego dokonuje si~ na koniec kazdego kolejnego
miesiqca kalendarzowego na podstawie wolumenu obrotu na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku,
pod warunkiem ze Subfundusz moze dokonywat transakcji na tym rynku. W przypadku gdy brak jest mozliwosci
obiektywnego lub wiarygodnego ustalenia wielkosci wolumenu obrotu lub w przypadku identycznego wolumenu
na kilku aktywnych rynkach, Subfundusz stosuje kolejne, mozliwe do zastosowania kryterium:
a)

liczba zawartych transakcji na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku;

b)

Host danego skladnika lokat wprowadzona do obrotu na danym aktywnym rynku;

c)

kolejnost wprowadzania do obrotu - jako rynek gl6wny wybiera
notowany najwczesniej.

si~

Wartost skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza

rynek, na kt6rym dany skladnik lokat byl

si~

w nast~pujqcy spos6b:

a)

Iist6w zastawnych, obligacji, bon6w skarbowych oraz pozostalych dluznych papier6w wartosciowych - w
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym
skutek wyceny tych skladnik6w lokat zalicza si~ odpowiednio do przychod6w odsetkowych albo koszt6w
odsetkowych Subfunduszu;

b)

jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa emitowanych przez
instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicq - wedlug wartosci godziwej ustalonej jako
wartost aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa,
ogloszonych przez - odpowiednio - Subfundusz lub instytucj~ wsp61nego inwestowania do godziny 23:00
(dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w Dniu Wyceny, z uwzgl~dnieniem zdarzen majqcych
istotny wplyw na wartost godziwq powstalych mi~dzy datq ogloszenia a Dniem Wyceny (do wyceny
jednostek uczestnictwa korzysta si~ z informacji otrzymanych od Agent6w Transferowych doslarczonych do
godz. 23:00, jak i ze stron internetowych pobieranych 0 godz. 23:00; w przypadku braku informacji do godz.
23:00 0 wartosci jednostek uczestnictwa wyceny dokonuje si~ po ostatnim dost~pnym kursie z
uwzgl~dnieniem zdarzen majqcych istotny wplyw na wartost godziwq); w przypadku zawieszenia wyceny
jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa emitowanych przez
instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicq wyceny dokonuje si~ po ostatnim
dost~pnym kursie z wyceny sprzed zawieszenia skorygowanym 0 zmian~ benchmarku lub innego indeksu
uzgodnionego z Depozytariuszem;

c)

depozyt6w bankowych - wedlug wartosci nominalnej, z
efektywnej stopy procentowej;
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d)

praw poboru - wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, w szczeg61nosci w przypadku podania do
publicznej wiadomosci ceny akcji nowej emisji prawo poboru wyceniane jest wedlug wartosci teoretycznej;

e)

praw do akcji i praw do nowej emisJi - wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, w szczeg61nosci na
podstawie ostatniej z cen, po jakiej nabywano papiery wartosciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej, powi~kszonej 0 wartose ry'nkow<t prawa PObOiU niezb~dnego do ich obj~cia w dniu
wygasni~cia tego prawa), a w przypadku gdy zostaly okreslone r6zne ceny dla nabywc6w - na podstawie
sredniej ceny nabycia, wazonej liczbq nabytych papier6w wartosciowych, 0 He cena ta zostala pod ana do
publicznej wiadomosci, z uwzgl~dnieniem zmian wartosci tych papier6w wartosciowych, spowodowanych
zdarzeniami maj<tcymi wplyw na ich wartose rynkow<t;

f)

opcji - wycenia si~ wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, przy zachowaniu zasady ostroznej
wyceny, bior<tc pod uwag~ konkretny typ instrumentu i kursy instrument6w bazowych oraz czas pozostaly
do wykonania opcji, w szczeg61nosci na podstawie zweryfikowanej wyceny dostarczonej przez wystawc~
opcji obliczanej mi~dzy innymi na podstawie metody Monte Carlo lub zmodyfikowanego modelu
Blacka-Scholesa lub przy zastosowaniu modelu dostosowanego do typu opcji; w przypadku gdy ze wzgl~du
na charakter instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu wyceny, opcja moze bye
wyceniana na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub
Reuters;

g)

kontrakt6w terminowych - wedlug wartosci godziwej metod<t okreslaj<tc<t stan rozliczen Subfunduszu i jego
kontrahenta wynikaj<tcych z warunk6w umownych z uwzgl~dnieniem zasad wyceny dla instrumentu
bazowego i terminu wykonania kontraktu terminowego;

h)

dluznych papier6w wartosciowych zawieraj<tcych wbudowane instrumenty pochodne - w przypadku gdy
wbudowane instrumenty pochodne Set scisle powi<tzane z wycenianym papierem dluznym, wartose jest
wyznaczana przy zastosowaniu modelu odpowiedniego dla danego papieru dluznego; jezeli wbudowane
instrumenty pochodne nie Set scisle powi<tzane z wycenianym papierem dluznym, to wartose wycenianego
papieru stanowi sum~ wyceny dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanego instrumentu
pochodnego) wyznaczonej przy uwzgl~dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wyceny wbudowanych
instrument6w pochodnych wyznaczone na podstawie modeli odpowiednich dla poszczeg61nych
instrument6w pochodnych; w przypadku gdy ze wzgl~du na charakter instrumentu pochodnego nie jest
mozliwe zastosowanie modelu wyceny, wbudowany instrument pochodny lub caly instrument (w zaleznosci
od dost~pnosci danych) mog<t bye wyceniane na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg
(np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters;

i)

skladnik6w lokat innych niz w podpunktach a)-h) - wedlug wartosci godziwej spelniaj<tcej warunki
wiarygodnosci okreslone w pkt 8.

4.

W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci
skorygowanej ceny nabycia - wartose godziwa wynikaj<tca z ksi<tQ rachunkowych stanowi, na dzien
przeszacowania, nowo ustalon<t skorygowan<t cen~ nabYcia.

5.

Papiery wartosciowe nabyte przy zobowi<tzaniu si~ drugiej strony do odkupu wycenia si~, pocz<twszy od dnia
zawarcia umowy kupna, metod<t skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy kupna transakcje przy zobowi<tzaniu si~ drugiej strony do
odkupu wykazuje si~ w cenie nabycia, kt6ra stanowi skorygowan<t cen~ nabycia. Na dzien rozliczenia cena
nabycia sluzy do wyliczenia skorygowanej ceny nabycia.

6.

Zobowi<tzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowi<tzaniu si~ Subfunduszu do odkupu, wycenia
si~, pocz<twszy od dnia zawarcia umowy sprzedazy, metod<t skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedazy zobowi<tzania z
tytulu transakcji przy zobowi<tzaniu si~ Subfunduszu do odkupu wykazuje si~ w cenie sprzeda:zy, kt6ra stanowi
cen~ skorygowan<t.

7.

Aktywa oraz zobowi<tzania denominowane w walutach obcych wycenia si~ lub ustala w walucie, w kt6rej Set
notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie Set notowane na aktywnym rynku - w walucie, w kt6rej Set
denominowane, i wykazuje si~ w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug sredniego kursu ustalonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski na Dzien Wyceny.

8.

Za wiarygodnie oszacowan<t wartose godziwq uznaje

9.

si~

wartose wyznaczonq poprzez:

a)

oszacowanie wartosci skladnika lokat przez wyspecjalizowanq, niezaleznq jednostk~ swiadczqcq tego
rodzaju uslugi, 0 He mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t~ jednostk~ przeplyw6w pieni~znych
zwiqzanych z tym skladnikiem;

b)

zastosowanie wlasciwego modelu wyceny skladnika lokat, 0 He wprowadzone do tego modelu dane
wejsciowe pochodzq z aktywnego rynku;

c)

oszacowanie wartosci skladnika lokat za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji;

d)

oszacowanie wartosci skladnika loka!, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie
ogloszonej na aktywnym rynku ceny nier6zniqcego si~ istotnie skladnika, w szczeg61nosci 0 podobnej
konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

Wartose aktyw6w netto dla poszczeg61nych typ6w jednostek obliczana jest w nast~pujqcy spos6b: WAN A
(wartose aktyw6w netto dla jednostek typu A) jest to WAN A z poprzedniego dnia wyceny powi~kszona 0 obroty
na kapitalach dotyczqcych typu jednostki A oraz 0 udzial jednostek typu A we wzroscie lub spadku wartosci
aktyw6w (bez uwzgl~dniania biezqcych koszt6w limitowanych) pomniejszona 0 koszty wedlug odpowiedniej
stawki oplaty za zarzqdzanie dla danego typu jednostki za dzien od ostatniego Dnia Wyceny do dnia biezqcego.
Analogicznie obliczana jest WAN dla pozostalych typ6w jednostek.
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d)

Wartosci szacunkowe
Sporzqdzanie sprawozdania finansowego wymaga od Towarzystwa dokonania ocen, estymacji i przyj~cia zalozen
wplywajqcych na stosowane zasady rachunkowosci oraz na prezentowane wartosci aktyw6w i pasyw6w oraz kwoty
przychod6w i koszt6w. Szaeunki dokonywane Sq na podstawie dost~pnyeh danyeh historyeznyeh, danyeh mOi:liwyeh do
zaobserwowania na rynku oraz szeregu innyeh czynnik6w uwai:anych za wlasciwe w danych okolicznosciach. Stanowiq
one podstaw~ do oszacowania wartosci bilansowych aktyw6w i zobowiqzan, kt6rych nie moi:na okreslic w
jednoznaczny spos6b na podstawie ceny pochodzqcej z aktywnego rynku.
Szacunki i zaloi:enia stanowiqce ich podstaw~ podlegajq okresowym przeglqdom. AktuaJizacje szacunk6w Sq
rozpoznawane w okresie, w kt6rym dokonano zmiany szacunku, jei:eJi aktualizacja dotyczy tylko tego okresu, lub w
okresie, w kt6rym dokonano zmiany, i w okresach przyszlych, jesJi aktuaJizacja wplywa zar6wno na biei:qcy, jak i na
przyszle okresy.
Ponii:ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunk6w zastosowane przy sporzqdzeniu sprawozdania finansowego
Subfunduszu.
Skladniki lokat wyceniane w wartosci godziwej

Wartosc godziwa skladnik6w lokat, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek, ustalana jest na podstawie ceny rynkowej
podobnego instrumentu bqdi: przy zastosowaniu innych metod i modeJi wyceny. Stosowane metody i modele wyceny Sq
okresowo oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny Sq testowane i zatwierdzane przed uzyciem. W
modelach wyceny wykorzystywane Sq dane moi:Jiwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
Towarzystwo musi korzystac z oszacowan. Zmiany przyj~tych zaloi:en i szacunk6w mogq miec wplyw na wykazywane
wartosci godziwe skladnik6w lokat.
Skladniki lokat wyceniane metodq zamortyzowanego kosztu
Na kai:dy Ozien Wyceny dokonywana jest ocena, czy zaistnialy przeslanki swiadczqce 0 utracie wartosci skladnik6w
lokat. JezeJi przeslanki takie istniejq, dokonuje si~ odpisu aktuaJizujqcego w wysokosci r6i:nicy pomi~dzy wartosciq
bilansowq a oszacowanq wartosciq biezqcq oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieni~znych wynikajqcych z danego
skladnika lokat.

Wyznaczenie przeslanek utraty wartosci oraz wyliczenie biezqcej wartosci oczekiwanych przyszlych przeplyw6w
pieni~znych wymaga dokonania przez Towarzystwo szacunk6w. Metodologia i zalozenia wykorzystywane przy
ustalaniu poziomu utraty wartosci podlegajq regularnemu przeglqdowL
Szacunki dokonane na dzien bilansowy uwzgl~dniajq parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzien. Biorqc pod
uwag~ zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.
Szacunki dokonane na dzien bilansowy uwzgl~dniajq parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzien. Biorqc pod
uwag~ zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.
Na dzien 31 grudnia 2012 roku i:adne aktywa Subfunduszu nie zostaly wycenione w spos6b inny nii: na podstawie
kursu ustalonego na aktywnym rynku, tj. metodq zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci godziwej
przy zastosowaniu modeJi i metod wyceny. W zmiennym otoczeniu rynkowym wyst~puje niepewnosc, iz dla takich
aktyw6w wyceny uj~te w sprawozdaniu finansowym mogq r6i:nic si~ od wartosci, jakie zostalyby wyznaczone, gdyby
istnial dla nich aktywny rynek. Zdaniem Towarzystwa wartosci bilansowe wszystkich istotnych skladnik6w aktyw6w Sq
mozliwe do odzyskania.

e)

Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowosci
W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowoscL

Nota 2. Naleznosci Subfunduszu
Wartolit: na dzien 31.12.2012 r.
(wtys.z/)

NaletnoSclSubfunduszu
Z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa

1

Pozostale

0

Suma

1

Nota 3. Zobowi~zania Subfunduszu
Wartolit: na dzien 31.12.2012 r.
(wtys. zll

ZobowifilZ8nia Subfunduszu
Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa

137

Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa

382
8

Pozostale

527

Suma
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Nota 4. Srodki pieniQzne i ich ekwiwalenty
31.12.2012 r.

Struktura srodk6w pieniQznych na rachunkach bankowych

T"

WartoS(: na dzier'i
bilansowy
w danej walucie
(wtys.)

Waluta

I

Wartosc na dzier'i
bilansowy
wwalucie
sprawozdania
finansowego
(wtys. z/)

Banki

718

Bank Handlowy w Warszawie SA

718

PLN

718

10.02.2012 r.-31.12.2012 r.
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieniQznych
utrzymywanych w celu zaspokojenia bieZltcych zobowictzar'i
Subfunduszu

Wartosc na dzier'i
31.12.2012 r.
wwalucie
sprawozdani a
finansowego
(wtys. z/)

Wartosc na dzier'i
31.12.2012 r.
w danej walucie
(wtys.)

Waluta

Sredni w okresie sprawozdawczym pozlom srodk6w pieniQznych

482

Bank Handlowy w Warszawie SA

482

PLN

482

Nota 5. Ryzyka
( 1)

Ryzyko stopy procentowej

( 1.1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzar'l Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej,
w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzar'l Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej
zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluznym 0 stalym oprocentowaniu
podzielonych wedlug okresu pozostajqcego na dzier'l 31 grudnia 2012 roku do zapadalnosci tych instrument6w
finansowych.

31.12.2012 r. (w tys. z/)

Od 1
miesictca
d03
mlesiQcy

Do 1
miesictca

Transakcje przy zobowi<\.zaniu si~ drugiej strony do
odkupu, z tego 0 okresie do wykupu

Od 3
miesiQcy
d06
miesiQcy

Od6
miesiQcy
do 1 roku

Od 1 roku
do 31at

Powyzej
31at

Razem

-

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

242

4814

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

-

-

-

-

-

-

Pozos tale aktywa

-

-

-

-

.

-

50

-

-

242

4814

5106

0,53%

-

-

-

2,57%

51,10%

54,20%

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

Razem aktywa obcictzone ryzykiem wartosci
godziwej wynikajctcym ze stopy procentowej
Procentowy udzial w aktywach og6iem

(1.2)

5106

-

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzar'l Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej, w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzar'l Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluznym 0 zmiennym
oprocentowaniu, wedlug podzialu na okresy pozostajqce w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego
(zmiany oprocentowania).

31.12.2012 r. (w tys. z/)
Transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do
odkupu, z tego 0 okresie do wykupu

Od 1
miesictca
d03
miesiQcy

Do 1
miesictca

Od 3
mlesiQcy
d06
miesiQcy

Od6
miesiQcy
do 1 roku

Od 1 roku
do 31at

Powyzej
31at

Razem

-

-

-

-

-

-

-

2939

206

102

-

.

-

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

-

-

-

-

.

-

Pozostale aktywa

-

-

-

-

-

-

2939

206

102

-

-

3247

31,22%

2,19%

1,08%

-

-

-

34,49%

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

Razem aktywa obcictzone ryzykiem wartoSci
godziwej wynlkajctcym ze stopy procentowej
Procentowy udzia/ w aktywach og6iem

15

3247

-
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(2)

Ryzyko kredytowe

(2.1)

Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym na dzieri bilansowy w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypelnialy swoich obowiqzk6w (bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczeri),
w podziale na kategorie bilansowe
Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w, bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczeri. W przypadku
skladnik6w lokat zostala zaprezentowana wartost bilansowa skladnik6w lokat 0 charakterze dluznym.
31.12.2012 r.
Procentowy udzial w aktywach og6/em

31.12.2012 r. (w tys. zl)
Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

718

7,62%

Naleznosci, w tym:

1

0,01%

naleznosci z tytulu zawartych transakcji
sprzedazy skladnik6w lokat
Transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony
do odkupu
Skladniki lokat 0 charakterze dluznym notowane
na aktywnym rynku, w tvm:
dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdz
Qwarantowane przez Skarb Panstwa lub NBP

-

-

-

-

8353

88,69%

8045

85,42%

-

-

308

3,27%

-

-

-

-

-

-

-

-

9072

96,32%

listy zastawne
inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub
gwarantowane przez Skarb Panstwa bqdz NBP
instrumenty 0 charakterze dluznym
Skladniki lokat 0 charakterze dluznym
nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdz
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub NBP
listy zastawne
inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub
gwarantowane przez Skarb Panstwa bqdz NBP
instrumenty 0 charakterze dluznym
Razem aktywa Subfunduszu obcillione
ryzykiem kredytowym

(2.2)

Przypadki znaczqcej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala
zaprezentowana jako wartost bilansowa lokat w instrumenty dluzne emitowane lub por~czane przez podmiol, kt6rego
papiery stanowiq powyzej 5% wartosci aktyw6w Subfunduszu.
31.12.2012 r.
Procentowy udzial w aktywach og6/em

31.12.2012 r. (w tys. zI)
Dluzne papiery wartosciowe, w tym:

8045

85,42%

Skarb Paristwa (RP)

8045

85,42%

(3)

Ryzyko walutowe

(3.1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzari Subfunduszu ryzykiem walutowym
Poziom obciqzenia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jako wartost bilansowa (w tys. zl) aktyw6w i zobowiqzari
wyrazonych w walutach obcych.
31.12.2012 r.
Procentowy udzial
w aktywach og6/em

31.12.2012 r.
(wtys. zl)
Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
Naleznosci
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dluzne papiery wartosciowe
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dluzne papiery wartosciowe

Razem aktywa Subfunduszu obcillione ryzyklem walutowym

-

-

45

0,48%

-

-

45

0,48%

-

ZobowifilZ8nia obcillione ryzyklem walutowym

16

-
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(3.2)

Wskazanie przypadk6w znaCZqcej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala
zaprezentowana jako wartose bilansowa poszczeg61nych kategorii lokat wyrazonych w walutach obcych w rozbiciu na
poszczeg61ne waluty.
31.12.2012 r.
(wtys. zl)

\

\

31.12.2012 r.
Procentowy udzllY
w aktywach og6/em

Akcje

elK

(4)

451

1

0,48%

Poziom obcic¢enia aktyw6w i zObowictzan Subfunduszu ryzykiem plynnoscl
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko, iz Subfundusz nie b~dzie w stanie wygenerowae dostatecznych srodk6w
do wykonania swoich zobowiqzar'l w terminach ich wymagalnosci lub tez zbycie aktyw6w nastqpi
na warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.

pieni~znych niezb~dnych

Z uwagi na fakt, iz jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogq bye odkupywane codziennie, jednym z zadar'l realizowanych
w ramach zarzqdzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pieni~znych oraz
codzienne monitorowanie plynnosci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki lokat 0 duzej plynnosci. W obecnej sytuacji rynkowej niekt6re lokaty
Subfunduszu charakteryzujq si~ przejsciowo obnizonym poziomem plynnosci. Istnieje ryzyko, iz Subfundusz moze nie bye
w stanie zbye w kr6tkim terminie tych skladnik6w lokat w wartosci odpowiadajqcej ich oszacowanej wartosci godziwej.
W okresie od 10 lutego do 31 grudnia 2012 roku Subfundusz nie zawieszal zbywania i odkupywania jednostek
uczestnictwa.

Nota 6. Instrumenty pochodne
Nie dotyczy.

Nota 7. Transakcje przy
odkupu

zobowi~zaniu

siQ Subfunduszu lub drugiej strony do

Nie dotyczy.

Nota 8. Kredyty i pozyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i roznice kursowe
31.12.2012 r.
Walutowa struktura pozycji bllansu

Waluta

Aktywa

PLN

Srodki pienil~:l:ne i ich ekwiwalenty

PLN

PLN
Nale:l:no~ci

Warto~¢ na dzier'i
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego (w tys. zl)

Warto~¢ na dzler'i
bilansowy w danej
walucle (w tys.)

9418
718

718

PLN

PLN
Transakcje przy zobowifilZ8niu slQ drugiej strony do odkupu

PLN

Skladnlkllokat notowane na aktywnym rynku

PLN

PLN
elK
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

PLN

ZobowifilZ8nia

PLN

PLN

17

718
1

1

1

8699

8654

8654

276

45

527

527

527
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10.02.2012 r.-31.12.2012 r.
Oodatnie i ujemne r6znice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zt)
Ujemne r6znice kursowe

Oodatnie r6znice kursowe

Skladniki lokat

Zrealizowane

Niezrealizowane

-

Akcje
Suma

Sredni kurs walut obcych wyliczany przez NBP na dziel'i bilansowy

Zrealizowane

Niezrealizowane

43

-

43

Waluta

Kurs w stosunku do zl

Korona czeska

-

0,1630

eZK

Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
10.02.2012 r. - 31.12.2012 r.
Wartos(: zreallzowanego zysku
(straty) ze zbycia lokat
(wtys. zl)

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Suma

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny aktyw6w
(wtys.zl)

89

362

-

-

89

362

Nota 11. Koszty Subfunduszu
Towarzystwo nie pokrywa koszt6w Subfunduszu. Calosc wynagrodzenia Towarzystwa sklada
Wynagrodzenie dla Towarzystwa (w tys. zl)
ez~s(:

si~

tyiko z

cz~sci

stalej.

10.02.2012 r.-31.12.2012 r.

stala wynagrodzenia

32"

" Wynagrodzenle dla Towarzystwa zostalo nahczone od dma plerwszeJ wyceny, to Jest od 10 lutego 2012 roku do 31 grudma 2012 roku.
Koszty iimitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustaionej przez Towarzystwo, nie wi~kszej
jednak niz:
(1) 2,5% (dwa i pi~c dziesiqtych procenta) - dia Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 2,1 % (dwa i jedna dziesiqta procenta) - dia Jednostek Uczestnictwa kategorii S,
(3) 1,7% Oeden i siedem dziesiqtych procenta) - dia Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
w skaii roku, iiczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt pi~c) dni, sredniej rocznej Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu
reprezentujqcej poszczeg6ine kategorie Jednostek Uczestnictwa.
Rezerwa na wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa powyzej, jest naiiczana od podstawy spelniajqcej wymogi § 22 us!. 2
Rozporzqdzenia, sluzqcej do okresienia wartosci Jednostek Uczestnictwa poszczeg6inych kategorii w poprzednim Dniu Wyceny.
Podstaw~ t~ stanowi r6znica pomi~dzy wartosciqAktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, w podziaie
na poszczeg6ine kategorie Jednostek Uczestnictwa, przy czym podstawa ta nie uwzgi~dnia zmian w kapitaie wplaconym oraz
kapitaie wyplaconym na poprzedni Dzien Wyceny, zgodnie z § 22 us!. 2 Rozporzqdzenia.
Rezerwa, 0 kt6rej mowa powyzej, jest naiiczana w kazdym Dniu Wyceny za kazdy dzien roku, wedlug stawek okresionych
powyzej i roziiczana jest do pi~tnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry zostala naiiczona.
Platnosci z tytulu koszt6w iimitowanych pomniejszajq utworzonq uprzednio

rezerw~.

Stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie Subfunduszem:
Kategoria Jednostek Uczestnictwa

Stawka statutowa

Stawka obowiqzujqca na dzien biiansowy

A

2,50%
2,10 %
1,70 %

0,70%
0,65%
0,60%

S
T

Kwoty wynagrodzenia za zarzqdzanie naiiczane Sq w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kazdej kategorii

odr~bnie.

Od dnia 10 iutego 2012 roku do 22 marca 2012 roku obowiqzywala decyzja Zarzqdu Towarzystwa 0 obnizeniu stawki
wynagrodzenia za zarzqdzanie:
z wysokosci:
•
•
•

2,50 % do 1,86 % - dia jednostek uczestnictwa typu A
2,10 % do 1,56 % - dia jednostek uczestnictwa typu S
1,70 % do 1,26 % - dia jednostek uczestnictwa typu T.
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Od dnia 23 marca 2012 roku do odwolania obowiqzuje decyzja Zarzqdu Towarzystwa w sprawie stosowania stawek w ponizszej
wysokosci:
•
•
•

0,70 % - dla jednostek uczestnictwa typu A
0,65 % - dla jednostek uczestnictwa typu S
0,60 % - dla jednostek uczestnictwa typu T.

Nota 12. Dane por6wnawcze

0

jednostkach uczestnictwa
31.12.2012 r.

Dane por6wnawcze 0 jednostkach uczestnictwa
Wartosc aktywow netto na koniec okresu sprawozdawczego (w tys. zi)

8891

Wartosc aktywow netto na poszczegolne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego (w zi)

-

A

54,81

S

54,85

T

54,89

Brak danych porownawczych z poprzednich okresow wynika z faktu, ze Subfundusz rozpoczql dziaialnosc w dniu 10 lutego 2012 roku.
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Informacja dodatkowa
A.

Infonnacje 0 znacz<l.cych zdarzeniach, dotycz<l.cych lat ubieglych, ujQtych w sprawozdaniu finansowym za
biez<l.cy okres sprawozdawczy
Nie wystqpily,

B.

Infonnacje 0 znacz<l.cych zdarzeniach, kt6re nast<tPify po dniu bilansowym, a nieuwzglQdnionych w sprawozdaniu
finansowym
Nie wystqpily,

C.

Zestawienie oraz objasnienie r6znic pomiQdzy danymi ujawnionymi
por6wnywalnych danych finansowych a uprzednio sporz<l.dzonymi i
finansowymi

w sprawozdaniu finansowym i
opublikowanymi sprawozdaniami

Nie dotyczy,

D.

Dokonane korekty IHQd6w podstawowych, ich przyczyny, tytuly oraz wplyw wywofanych tym skutk6w
finansowych na sytuacjQ maj<l.tkow<l. i finansoW<t, plynnosc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystqpily:
przypadki informowania uczestnik6w 0 korektach wyceny aktyw6w netto na jednostkQ uczestnictwa;
przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu
wyceny aktyw6w netto na jednostkQ uczestnictwa;
przypadki nierozliczenia siQ transakcji zawieranych przez Subfundusz,

E.

W przypadku niepewnosci co do mozliwosci kontynuowania dziatalnosci opis tych niepewnosci oraz wskazanie,
czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwi<tZane
Nie dotyczy,

F.

Inne infonnacje niz wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re moglyby w istotny spos6b wplyn<l.c na ocenQ
sytuacji maj<l.tkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wystqpily.
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RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Arka BZ WBK Obligacji Plus
subfundusz w Arka BZ WBK
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Raport uzupelniajq.cy
z badania
sprawozdania jednostkowego
Rok obrotowy koilcz'l-cy si y
31 grudnia 2012 r.

Raport uzupemiajqcy zawiera 11 stron
Raport uzupemiajqcy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy kOl1cZqCy si y
3 1 grudnia 2012 r.

co 2013 KPMG Audyt spOlka Z ograniczon'J, odpowiedzialnoSci'J. sp.k. jest polsk'J. spOlkll komandytowll i czlonkiem sieci KPMG
skladaj'J.cej

si~

z niezaleznych spOlek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative

("KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzezone

Arka BZ WBK Ohligacji Plus suhfundusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdaniajednostkowego
za rok obrotowy konczqcy si? 31 grudnia 2012 r.
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Arka BZ WBK Obligacji Plus subfundusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdaniajednostkowego
za rok obrotowy konczqcy sil; 31 grudnia 2012 r.

1.

Cz~sc

1.1.

Dane

ogolna raportu

identyfikuj~ce

Subfundusz

1.1.1. Nazwa Subfunduszu
Arka BZ WBK Obligacji Plus

1.1.2. Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu
Arka BZ WBK Obligacji Plus jest subfunduszem wydzielonym w Arka BZ WBK Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym.
Arka BZ WBK Obligacji Plus (zwany dalej Subfunduszem) nie posiada osobowosci prawnej.
Subfundusz zostaf utworzony na czas nieokreslony.

1.2.

Dane

identyfikuj~ce

Fundusz

1.2.1. Nazwa Funduszu
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem).
Fundusz moze uZywac nazwy skroconej Arka BZ WBK FlO.

1.2.2. Siedziba Funduszu
Plac Wolnosci 16
61-739 Poznan

1.2.3. Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
S,!d rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:

1.3.

Dane

identyfikuj~ce

S,!d Okrygowy w Warszawie,
VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
26 listopada 2010 r.
RFi589

Towarzystwo zarz~dzaj~ce Funduszem

1.3.1. Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa
Funduszjest zarz'!dzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane
dalej Towarzystwem), z siedzib,! w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16.
Towarzystwo prowadzi dzialalnosc na podstawie decyzji Komisji Papierow Wartosciowych i
Gield KPWiG-4086-18/98-1 071 wydanej dnia 30 stycznia 1998 r.
Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwajest nieograniczony.
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Arka BZ WBK Ob/igacji Plus subfundusz w Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
Raport u:::upelniajqcy::: badania sprawo:::daniajednostkowego
za rok obrotowy konc:::qcy sir; 31 grudnia 2012 r.

1.3.2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze
S~d

S~dowym

S~d

Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S~dowego

rejestrowy:

Data:
Numer rejestru:
Kapital zakladowy na dzien
bilansowy:

26 Iutego 2001 r.
KRSOOOOOO 1132
l3.202.000 zl

1.3.3. Kierownik jednostki
Funkcje kierownikajednostki sprawuje
W sklad

Zarz~du

Zarz~d

Towarzystwa.

Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2012 r. wchodzili:
Zarz~du,

• Pan Jacek Marcinowski

- Prezes

• Pani Marlena Janota

- Czlonek

Zarz~du,

• Pan Michal Zimpel

- Czlonek

Zarz~du.

Zgodnie z uchwal~ nr 9 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 28 lutego 2012 r. Pan
Krzysztof Czlapowski zostal odwolany z funkcji Czlonka Zarz~du z dniem 31 marca 2012 r.
Zgodnie z uchwal~ nr 2 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 3 kwietnia 2012 r. Pan Michal
Zimpel zostal powolany do pelnienia funkcji Czlonka Zarz~du z dniem podjycia uchwaly.

1.4.

Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony
do badania sprawozdan finansowych

1.4.1. Dane

identyfikuj~ce

Imiy i nazwisko:
Numer w rejestrze:

1.4.2. Dane

identyfikuj~ce

Firma:
Adres siedziby:
Numer rejestru:
S'ld rejestrowy:
Numer NIP:

kluczowego bieglego rewidenta:
Bozena Graczyk
9941

podmiot uprawniony
KPMG Audyt Spolka z ogranIczon~ odpowiedzialnosci'l
sp.k.
ul. Chlodna 51, 00-867 Warszawa
KRS 0000339379
S~d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S~dowego
527-26-15-362

KPMG Audyt Spolka z ograniczon~ odpowiedzialnosci~ sp.k. jest wpisana na listy podmiotow
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzon~ przez Krajow~ Rady
Bieglych Rewidentow, pod numerem 3546.
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Raport u:::llpelniajqcy::: badania sprawo:::daniajednostkowego
:::a rok obrotowy k0l1C:::qCY si? 31 grlldnia 2012 r.

1.5.

Informacje

0

sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporz~dzone na dzien 31 grudnia 2012 r. i za okres
od 10 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku jest pierwszym rocznym sprawozdaniem
S ubfundu szu.

1.6.

Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib~ w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 i dotyczy
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada siy zestawienie lokat oraz bilans
sporz~dzony na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian
w aktywach netio za okres od 10 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz noty
objasniajqce i informacja dodatkowa.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umow~ z dnia
12 lipca 2012 r., zawart~ na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 26 marca 2012 r. odnosnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdania jednostkowego.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r.
poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), krajowych standard6w rewizji finansowej wydanych
przez Krajow~ Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w Rewizji
Finansowej.
Badanie sprawozdania finansowego zostalo przeprowadzone w siedzibie Funduszu w okresie
od 26 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. oraz od 26 lutego 2013 r. do 8 marca 2013 r.
Zarz~d

Towarzystwajest odpowiedzialny za prawidlowosc ksi~g rachunkowych, sporz~dzenie
i rzeteln~ prezentacjy sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw~ 0 rachunkowosci,
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowi~zuj~cymi przepisami
prawa.
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Naszym zadaniem bylo, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporz~dzenie
raportu uzupelniaj~cego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci
ksi~g rachunkowych stanowi~cych podstawy jego sporz~dzenia.
Zarz~d Towarzystwa zlotyl w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie 0 rzetelnosci i
jasnosci zal~czonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen wplywaj~cych
w spos6b znacz~cy na dane wykazane w sprawozdaniujednostkowym za rok badany.

W trakcie badania sprawozdaniajednostkowego Zarz~d Towarzystwa zlotyl wszystkie z~dane
przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udostypnil nam wszelkie dokumenty
i infonnacje niezbydne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b
przeprowadzonego badania wynika ze sporz~dzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajduj~cej siy w siedzibie podmiotu uprawnionego.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spelniaj~ wym6g niezaleznosci od
badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. 0 bieglych rewidentach i ich samorz~dzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz 0 nadzorze pUblicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77 poz.
649 z p6Zniejszymi zmianami).
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Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdaniajednostkowego
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2.

Analiza finansowa Subfunduszu

2.1.

Og61na analiza sprawozdania jednostkowego

2.1.1. Bilans
31.12.2012
:zI '000
9418
718

Aktywa

Srodki pieniyZne i ich ekwiwalenty
NaleZnoSci
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

I
8699

8353

- dhline papiery wartaSciowe

527
8891
8306

ZobowuFania
Aktywa netto
Kapitalsubfunduszu

Kapital wplacony
Kapital wyplacony

12882
(4576)
223

Dochody zat~mane

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z I okat netto
Zakumulowany, nierozc\ysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartoSci 10 kat w odniesieniu do ceny nabycia

134
89
362
8891

Kapitatsubfunduszu i zakumulowany wynik z operacji

Liczba

Kategorie jednostek uczestnictwa
A

51325,434

S

99618,487
II 179,063

T

Wartosc
akiyw6w nett 0
najednostky
uczestnictwa (zl)

Kategorie jednostek uczestnictwa

54,81
54,85
54,89

A
S

T
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2.1.2. Rachunek wyniku

Z

operacji
10.02.2012 31.12.2012
zl '000

Przychody z lokat
Dywidendy i inne udzialy w zyskach
Przychody odsetkowe

183
6
177

Koszty subfunduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Oplaty dla depozytariusza
Op/aty za zezwolenia i rejestracyjne

49
32
13
4

Koszty subfunduszu netto

49

Przychody z lokat netto

134

Zrealizowany i niezrealizowany zysk/(strata)
Zrealizowany zysk/(strata) ze zbycia lokat. w tym:
-::: tytulu rof:nic kursowych

451

89

Wzrost/(spadek) niezrealizowanego zyskul(straty) z wyceny lokat. w tym:
-::: tytulu roznic kursowych

362

-13
585

Wynik z operacji

Wynikz
operacji
przypadajacy
najednostky
uczestnictwa

Kategoria jcdnostek uczestnictwa

(z\)

A

4.81

S
T

4.85
4.88
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za rok obrotowy konczqcy sir( 31 grudnia 2012 r.

2.2.

Wybrane wskazniki finansowe
31.12.2012

Lokaty (z! '000)
Wartosc aktyw6w netto Subfunduszu (zl '000)
Wartosc aktyw6w netto najedno~1ky uczestnictwa A (zl)
Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa S (zl)
Wartosc aktywow netto najednostky uczestnictwa T (zl)
Kapita! Subfunduszu (zl'OOO)
Wynik z operacji (zl '000)
Procentowa zmiana wartoSci aktyw6w netto najednostky uczestnictwa A *
Procentowa zmiana wartoSci aktyw6w netto najednostky uczestnictwa S*
Procentowa zmiana wartoSci aktyw6w netto najednostky uczestnictwa T*
*;;miany wyra::one w stosunku roc::nym

9

8699
8891
54,81
54,85
54,89
8306
585
10,80%
10,89%
10,98%

Arka BZ WBK Ohligacji Plus suhJundusz w Arka BZ WBK FundllsZll Inwestycyjnym Otwartym
Raport u::upelniajqcy:: badania sprawo::daniajednostkowego
::a rok obrotowy konc::qcy sill 31 grudnia 2012 r.

3.

Cz~sc

3.1.

System rachunkowosci

szczegolowa raportu

Subfundusz posiada aktualnq dokumentacjy opisujqcq zasady rachunkowosci, przyjyte przez
Zarzqd Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy 0 rachunkowosci
i rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczeg6lnych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r., nr 249, poz. 1859)
("Rozporzqdzen ie").
W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego
wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dzialania systemu rachunkowosci.

dokonalismy

W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znaczqcych nieprawidlowosci
dotyczqcych systemu rachunkowosci, kt6re nie zostalyby usuniyte, a mogly miec istotny
wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci.
Subfundusz przeprowadzil inwentaryzacjy skladnik6w majqtkowych w terminach okreslonych
wart. 26 ustawy 0 rachunkowosci oraz dokonala rozliczenia i ujycia w ksiygach jej wynik6w.

3.2.

Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z
uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktyw6w
W zakresie objytym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych
nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, termin6w i
procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosci wyceny aktyw6w
wedlug zasad okreslonych w przepisach prawa i statucie Funduszu. Przeprowadzone badanie
nie mialo na celu weryfikacji polityki inwestycyjnej Subfunduszu i dotrzymywania strategii
zarzqdzania jego lokatami.
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3.3.

Noty objasniaj~ce
jednostkowego

i

informacja

dodatkowa

do

sprawozdania

Dane zawatie w notach objasniajqcych i infonnacji dodatkowej do sprawozdania
jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i
prawidlowo. Noty objasniajqce i infonnacja dodatkowa stanowiq integralnq CZySC
sprawozdania jednostkowego.

W imieniu KPMG Audyt Sp61ka Z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa
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Ma~da\~+a Grzesik

Bozena Graczyk
Kluczowy biegty rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

Biegly r~ident
Nr ewidencyjny 12032

18 kwietnia 2013 r.
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