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Wprowadzenie
I.

Informacje o Funduszu
Nazwa Funduszu
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Arka Prestiż SFIO).
Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych.
Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
Siedziba sądu:

Sąd Okręgowy w Warszawie
VII Wydział Cywilny i Rejestrowy
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

Data:

5 listopada 2010 r.

Numer rejestru:

RFi 578

Utworzenie Funduszu
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty rozpoczął działalność w dniu 5 listopada 2010 roku.
Dnia 5 listopada 2010 roku zostały utworzone trzy subfundusze funduszu Arka Prestiż SFIO, a mianowicie Subfundusz Arka Prestiż Obligacji (obecnie Arka
Prestiż Obligacji Skarbowych), Arka Prestiż Akcji Polskich oraz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy.
W dniu 27 maja 2011 roku zostały utworzone czwarty i piąty subfundusz Funduszu Arka Prestiż SFIO, a mianowicie Subfundusz Arka Prestiż Globalnego
Rynku Akcji (obecnie Arka Prestiż Akcji Rosyjskich) oraz Arka Prestiż Akcji Europejskich (obecnie Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych).
W dniu 22 listopada 2013 roku został utworzony szósty subfundusz Funduszu Arka Prestiż SFIO, a mianowicie Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy.
W dniu 28 maja 2011 roku, w drodze zmiany statutu Funduszu, nastąpiła zmiana nazw oraz polityki inwestycyjnej następujących subfunduszy:
- subfundusz Arka Prestiż Obligacji zmienił nazwę na subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych,
- subfundusz Arka Prestiż Globalnego Rynku Akcji zmienił nazwę na subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich,
- subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich zmienił nazwę na subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych.
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszy znajduje się w punkcie II. Informacje o Subfunduszach Funduszu Arka Prestiż SFIO.
Fundusz Arka Prestiż SFIO został utworzony na czas nieokreślony.

II.

Informacje o Subfunduszach Funduszu Arka Prestiż SFIO
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego w ramach funduszu Arka Prestiż SFIO wyodrębnionych było sześć Subfunduszy:
- Arka Prestiż Obligacji Skarbowych,
- Arka Prestiż Akcji Polskich,
- Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy,
- Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych,
- Arka Prestiż Akcji Rosyjskich,
- Arka Prestiż Gotówkowy.
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych Subfundusz w Arka Prestiż SFIO został utworzony na czas nieokreślony dnia 5 listopada 2010 roku.
Arka Prestiż Akcji Polskich Subfundusz w Arka Prestiż SFIO został utworzony na czas nieokreślony dnia 5 listopada 2010 roku.
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Subfundusz w Arka Prestiż SFIO został utworzony na czas nieokreślony dnia 5 listopada 2010 roku.
Arka Prestiż Akcji Rosyjskich Subfundusz w Arka Prestiż SFIO został utworzony na czas nieokreślony dnia 27 maja 2011 roku.
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Subfundusz w Arka Prestiż SFIO został utworzony na czas nieokreślony dnia 27 maja 2011 roku.
Arka Prestiż Gotówkowy Subfundusz w Arka Prestiż SFIO został utworzony na czas nieokreślony dnia 22 listopada 2013 roku.
Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej.
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W dniu 24 lipca 2015 roku Towarzystwo na stronie internetowej www.arka.pl. umieściło informację o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach
Funduszu, tj.:
- Subfunduszu Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Subfundusz przejmujący);
- Subfunduszu Arka Prestiż Akcji Rosyjskich (Subfundusz przejmowany).
Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.
poz. 157 ze zm.) oraz zgody Komisji Nadzoru Finansowego, udzielonej decyzją z dnia 26 czerwca 2015 roku o sygn. DFI/I/4033/72/19/14/15/U/KS.
Połączenie subfunduszy następuje poprzez przeniesienie majątku Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmującego oraz przydzielenie
Uczestnikom Subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa Subfunduszu
przejmowanego. Wraz z dokonaniem połączenia subfunduszy Towarzystwo dokona zmiany statutu Funduszu w zakresie wykreślenia postanowień dotyczących
Subfunduszu przejmowanego.
W dniu 4 września 2015 roku Towarzystwo przydzieli Uczestnikom Subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa Subfunduszu przejmującego w liczbie
wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego posiadanych przez tego Uczestnika i Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 3 września 2015 roku przez Wartość Aktywów Netto Subfunduszu
przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 3 września 2015 roku.
Przydział nastąpi poprzez wpisanie do rejestru Uczestników Subfunduszu przejmującego Uczestnika Subfunduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych
mu jednostek uczestnictwa w tym subfunduszu. Wpis ten wywołuje skutek prawny z dniem przydziału. Z tym dniem także Subfundusz przejmujący wstąpi w
prawa i obowiązki Subfunduszu przejmowanego.

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Prestiż Obligacji Skarbowych
1.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

2.

Dochód osiągnięty przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powiększa wartość Aktywów Subfunduszu i odpowiednio, wartość Jednostki
Uczestnictwa, a jego wypłata nie jest możliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

3.

Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktywów stosuje zasady inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

4.

Subfundusz jest funduszem dłużnym skarbowym zorientowanym na inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane
przez: Narodowy Bank Polski lub państwa członkowskie Unii Europejskiej. Udział lokat innych niż wskazane w zdaniu poprzednim nie może przekraczać 20%
(dwudziestu procent) Aktywów Subfunduszu.

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Prestiż Akcji Polskich
1.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu
inwestycyjnego.

2.

Dochód osiągnięty przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powiększa wartość Aktywów Subfunduszu i odpowiednio, wartość Jednostki

3.

Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktywów stosuje zasady inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

4.

Subfundusz jest Subfunduszem akcji i co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) wartości Aktywów Subfunduszu jest lokowane w akcje oraz instrumenty

Uczestnictwa, a jego wypłata nie jest możliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

o podobnym charakterze. Wybór akcji do portfela Subfunduszu następuje na podstawie analizy fundamentalnej.
5.

Subfundusz jest funduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) swoich Aktywów w aktywa krajowe, przy czym za aktywa
krajowe uznaje się: instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należności wyrażone w walucie
polskiej oraz środki pieniężne na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej.

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
1.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu
inwestycyjnego.

2.

Dochód osiągnięty przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powiększa wartość Aktywów Subfunduszu i odpowiednio, wartość Jednostki

3.

Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktywów stosuje zasady inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

4.

Subfundusz jest Subfunduszem akcji i co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) wartości Aktywów Subfunduszu jest lokowane w akcje oraz instrumenty

Uczestnictwa, a jego wypłata nie jest możliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

o podobnym charakterze. Wybór akcji i instrumentów o podobnym charakterze do portfela Subfunduszu następuje na podstawie analizy fundamentalnej.
5.

Subfundusz jest regionalnym subfunduszem akcji rynku europejskiego i lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) swoich Aktywów w aktywa
krajów regionu Środkowej i Wschodniej Europy (z wyjątkiem Rzeczypospolitej Polskiej), przy czym za aktywa krajów regionu Środkowej i Wschodniej Europy
uznaje się:
a)

instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium: Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Kazachstanu,
Macedonii, Węgier, Rumunii, Republiki Bułgarii, Republiki Słowenii, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Tureckiej,
Republiki Chorwacji, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Republiki Serbii, Republiki Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, a także Republiki Austrii,
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b)

należności wyrażone w walutach krajów wskazanych w pkt a),

c)

środki pieniężne na rachunkach prowadzonych w walutach krajów wskazanych w pkt a).

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
1.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu
inwestycyjnego.

2.

Dochód osiągnięty przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powiększa wartość Aktywów Subfunduszu i odpowiednio, wartość Jednostki

3.

Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktywów stosuje zasady inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

4.

Subfundusz jest Subfunduszem dłużnym inwestującym w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej.

Uczestnictwa, a jego wypłata nie jest możliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

Udział lokat innych niż wskazane w zdaniu poprzednim nie może przekraczać 20% (dwudziestu procent) Aktywów Subfunduszu.
Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Prestiż Akcji Rosyjskich
1.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu
inwestycyjnego.

2.

Dochód osiągnięty przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powiększa wartość Aktywów Subfunduszu i odpowiednio, wartość Jednostki
Uczestnictwa, a jego wypłata nie jest możliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

3.

Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktywów stosuje zasady inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

4.

Subfundusz jest Subfunduszem globalnym inwestującym na rynkach akcji i lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) swoich Aktywów w akcje i
instrumenty finansowe o podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery
wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa
polskiego lub obcego) oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytułu uczestnictwa, o których mowa w art. 83 Statutu.

5.

Co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów Subfundusz będzie lokował w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze, bezpośrednio lub
pośrednio poprzez jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, o których
mowa w art. 83 Statutu, wyemitowane przez spółki, dla których podstawowym obszarem prowadzenia działalności jest terytorium Rosji.

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Prestiż Gotówkowy
1.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

2.

Dochód osiągnięty przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powiększa wartość Aktywów Subfunduszu i, odpowiednio, wartość Jednostki

3.

Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktywów stosuje zasady inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

4.

Subfundusz jest Subfunduszem gotówkowym zorientowanym na inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez:

Uczestnictwa, a jego wypłata nie jest możliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

Narodowy Bank Polski, Skarb Państwa lub Państwa Członkowskie. Udział lokat innych, niż wskazane w zdaniu poprzednim, nie może przekraczać 20%
(dwudziestu procent) Aktywów Subfunduszu.
Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Arka Prestiż Obligacji Skarbowych
1.

Inwestycje Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie innej niż polska mogą stanowić nie
więcej niż 20% (dwadzieścia procent) Aktywów Subfunduszu.

2.

Subfundusz może lokować nie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego
funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą.

3.

Subfundusz nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych funduszu zamkniętego, zarządzanego przez Towarzystwo, w ramach pierwszej emisji papierów
wartościowych tego funduszu. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, zarządzanego przez Towarzystwo, nie mogą stanowić więcej
niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

4.

Subfundusz nie inwestuje w akcje.

5.

Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie
nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu. Ograniczeń tych nie stosuje się do papierów wartościowych
emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.

6.

Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

7.

Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej, w rozumieniu Ustawy, nie mogą stanowić więcej niż 20% (dwadzieścia
procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

8.

Waluta obca jednego państwa lub euro nie może stanowić więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu.
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9.

Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zgodnie z warunkami określonymi w Statucie.

10. Fundusz na rachunek Subfunduszu może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, w rozumieniu
Ustawy, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 20% (dwadzieścia procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w chwili zawarcia
umowy pożyczki lub kredytu.
11. Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktywów stosuje ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
Pełne i szczegółowe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegają lokaty Funduszu, oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania dla
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych subfundusz w Arka Prestiż SFIO zawarte zostały w rozdziale 16 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne
zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.2014.157 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Arka Prestiż Akcji Polskich
1.

Inwestycje Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić nie więcej niż 34% (trzydzieści cztery procent)
Aktywów Subfunduszu.

2.

Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego. Łączna wartość papierów wartościowych lub
instrumentów rynku pieniężnego, będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży, nie może przekroczyć 30% (trzydziestu procent) wartości Aktywów
Subfunduszu, przy czym maksymalna wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego jednego emitenta, będących przedmiotem
Krótkiej Sprzedaży, nie będzie wyższa niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

3.

Subfundusz może lokować nie więcej niż 34% (trzydzieści cztery procent) wartości swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne
jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą.

4.

Subfundusz nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych funduszu zamkniętego, zarządzanego przez Towarzystwo, w ramach pierwszej emisji papierów
wartościowych tego funduszu. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, zarządzanego przez Towarzystwo, nie mogą stanowić więcej
niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

5.

Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie
nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu. Ograniczeń tych nie stosuje się do papierów wartościowych
emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.

6.

Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

7.

Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej, w rozumieniu Ustawy, nie mogą stanowić więcej niż 20% (dwadzieścia
procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

8.

Waluta obca jednego państwa lub euro nie może stanowić więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

9.

Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zgodnie z warunkami określonymi w Statucie.

10. Fundusz na rachunek Subfunduszu może zaciągać wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, w rozumieniu
Ustawy, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 20% (dwadziestu procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w chwili zawarcia umowy
pożyczki lub kredytu.
11. Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktywów stosuje ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
Pełne i szczegółowe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegają lokaty Funduszu, oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania
dla Arka Prestiż Akcji Polskich subfundusz w Arka Prestiż SFIO zawarte zostały w rozdziale 12 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne
zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.2014.157 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
1.

Inwestycje Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić nie więcej niż 34% (trzydzieści cztery procent)
Aktywów Subfunduszu.

2.

Subfundusz może lokować nie więcej niż 34% (trzydzieści cztery procent) wartości swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne
jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą.

3.

Subfundusz nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych funduszu zamkniętego, zarządzanego przez Towarzystwo, w ramach pierwszej emisji papierów
wartościowych tego funduszu. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, zarządzanego przez Towarzystwo, nie mogą stanowić więcej
niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

4.

Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie
nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu. Ograniczeń tych nie stosuje się do papierów wartościowych
emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.

5.

Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

6.

Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej, w rozumieniu Ustawy, nie mogą stanowić więcej niż 20% (dwadzieścia
procent) wartości Aktywów Subfunduszu.
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7.

Waluta obca jednego państwa lub euro nie może stanowić więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

8.

Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zgodnie z warunkami określonymi w Statucie.

9.

Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego. Łączna wartość papierów wartościowych lub
instrumentów rynku pieniężnego, będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży, nie może przekroczyć 30% (trzydziestu procent) wartości Aktywów
Subfunduszu, przy czym maksymalna wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego jednego emitenta, będących przedmiotem
Krótkiej Sprzedaży, nie będzie wyższa niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

10. Fundusz na rachunek Subfunduszu może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, w rozumieniu
Ustawy, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 20% (dwadziestu procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w chwili zawarcia umowy
pożyczki lub kredytu.
11. Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktywów stosuje ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
Pełne i szczegółowe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegają lokaty Funduszu, oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania
dla Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy subfundusz w Arka Prestiż SFIO zawarte zostały w rozdziale 14 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje
ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.2014.157 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
1.

Subfundusz jest Subfunduszem dłużnym inwestującym w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej.
Udział lokat innych niż wskazane powyżej nie może przekraczać 20% (dwudziestu procent) Aktywów Subfunduszu.

2.

Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego. Łączna wartość papierów wartościowych lub
instrumentów rynku pieniężnego, będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży, nie może przekroczyć 30% (trzydziestu procent) wartości Aktywów
Subfunduszu, przy czym maksymalna wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego jednego emitenta, będących przedmiotem
Krótkiej Sprzedaży, nie będzie wyższa niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

3.

Subfundusz może inwestować w obligacje zamienne na akcje, w związku z czym możliwe jest, iż przejściowo wśród lokat Subfunduszu będą znajdować się
akcje i prawa wynikające z akcji. Udział akcji i praw wynikających z akcji nie może przekraczać 10% (dziesięciu procent) Aktywów Subfunduszu.

4.

Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie
nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu. Ograniczeń tych nie stosuje się do papierów wartościowych
emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.

5.

Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

6.

Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej, w rozumieniu Ustawy, nie mogą stanowić więcej niż 20% (dwadzieścia
procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

7.

Waluta obca jednego państwa lub euro nie może stanowić więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

8.

Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zgodnie z warunkami określonymi w Statucie.

9.

Subfundusz może lokować do 20% (dwudziestu procent) wartości swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu
inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą. Fundusze inwestycyjne oraz
instytucje wspólnego inwestowania, których tytuły uczestnictwa będzie nabywał Subfundusz, zgodnie z polityką inwestycyjną, są zobowiązane do lokowania
co najmniej 66% (sześćdziesięciu sześciu procent) swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty finansowe o podobnym charakterze.

10. Subfundusz nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych funduszu zamkniętego, zarządzanego przez Towarzystwo, w ramach pierwszej emisji papierów
wartościowych tego funduszu. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, zarządzanego przez Towarzystwo, nie mogą stanowić więcej
niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu.
11. Fundusz na rachunek Subfunduszu może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, w rozumieniu
Ustawy, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 20% (dwudziestu procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w chwili zawarcia umowy
pożyczki lub kredytu.
12. Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktywów stosuje ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
Pełne i szczegółowe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegają lokaty Funduszu, oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania
dla Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych subfundusz w Arka Prestiż SFIO zawarte zostały w rozdziale 13 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia
inwestycyjne zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.2014.157 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Arka Prestiż Akcji Rosyjskich
1.

Subfundusz jest Subfunduszem globalnym inwestującym na rynkach akcji i lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) swoich Aktywów w akcje i
instrumenty finansowe o podobnym charakterze oraz jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły
uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą.

2.

Co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów Subfundusz będzie lokował w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze, bezpośrednio lub
pośrednio poprzez jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania wyemitowane
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przez spółki, dla których podstawowym obszarem prowadzenia działalności jest terytorium Rosji.
3.

Inwestycje Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić nie więcej niż 34% (trzydzieści cztery procent)
Aktywów Subfunduszu.

4.

Subfundusz może lokować do 50% (pięćdziesięciu procent) wartości swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu
inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą. Fundusze inwestycyjne oraz
instytucje wspólnego inwestowania, których tytuły uczestnictwa będzie nabywał Fundusz, zgodnie z polityką inwestycyjną, są zobowiązane do lokowania co
najmniej 66% (sześćdziesięciu sześciu procent) swoich aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (w szczególności prawa poboru,
prawa do akcji).

5.

Subfundusz nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych funduszu zamkniętego, zarządzanego przez Towarzystwo, w ramach pierwszej emisji papierów
wartościowych tego funduszu. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, zarządzanego przez Towarzystwo, nie mogą stanowić więcej
niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

6.

Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie
nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu. Ograniczeń tych nie stosuje się do papierów wartościowych
emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.

7.

Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

8.

Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej, w rozumieniu Ustawy, nie mogą stanowić więcej niż 20% (dwadzieścia
procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

9.

Waluta obca jednego państwa lub euro nie może stanowić więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

10. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zgodnie z warunkami określonymi w Statucie.
11. Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego. Łączna wartość papierów wartościowych lub
instrumentów rynku pieniężnego, będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży, nie może przekroczyć 30% (trzydziestu procent) wartości Aktywów
Subfunduszu, przy czym maksymalna wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego jednego emitenta, będących przedmiotem
Krótkiej Sprzedaży, nie będzie wyższa niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu.
12. Fundusz na rachunek Subfunduszu może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, w rozumieniu
Ustawy, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 20% (dwadzieścia procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w chwili zawarcia
umowy pożyczki lub kredytu.
13. Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktywów stosuje ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
Pełne i szczegółowe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegają lokaty Funduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania dla
Arka Prestiż Akcji Rosyjskich subfundusz w Arka Prestiż SFIO zawarte zostały w rozdziale 15 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne
zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.2014.157 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Arka Prestiż Gotówkowy
1.

Subfundusz jest Subfunduszem gotówkowym zorientowanym na inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez:
Narodowy Bank Polski, Skarb Państwa lub Państwa Członkowskie. Udział lokat innych, niż wskazane w zdaniu poprzednim, nie może przekraczać 20%
(dwudziestu procent) Aktywów Subfunduszu.

2.

Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, nie może być dłuższy niż
rok. W przypadku instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu najbliższego kuponu.

3.

Lokaty denominowane w walucie innej niż polska mogą stanowić nie więcej niż 5% (pięć procent) Aktywów Subfunduszu.

4.

Subfundusz nie inwestuje w akcje.

5.

Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie,
nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu. Ograniczeń tych nie stosuje się do papierów wartościowych
emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.

6.

Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

7.

Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej, w rozumieniu Ustawy, nie mogą stanowić więcej niż 20% (dwadzieścia
procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

8.

Waluta obca jednego państwa lub euro nie może stanowić więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

9.

Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zgodnie z warunkami określonymi w Statucie.

10. Fundusz na rachunek Subfunduszu może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych - w rozumieniu
Ustawy, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 20% (dwadzieścia procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w chwili zawarcia
umowy pożyczki lub kredytu.
11. Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktywów stosuje ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
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Pełne i szczegółowe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegają lokaty Funduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania dla
Arka Prestiż Gotówkowy subfundusz w Arka Prestiż SFIO zawarte zostały w rozdziale 18 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne
zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.2014.157 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

III.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Firma Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Siedziba i adres Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
61-739 Poznań, plac Wolności 16
Dane rejestrowe
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000001132.

IV. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy
Prezentowane półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku. Sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone na dzień 30 czerwca 2015 roku. Dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz za okres 1 stycznia
2014 do 30 czerwca 2014 roku.

V.

Kontynuowanie działalności przez Fundusz oraz okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności Funduszu
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz oraz jego Subfundusze w dającej się przewidzieć
przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu i jego Subfunduszy.

VI. Wskazanie zakresu zmian dotyczących liczby posiadanych przez Fundusz Subfunduszy w okresie
sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczym liczba posiadanych przez Fundusz Arka Prestiż SFIO Subfunduszy nie uległa zmianie.

VII. Dane identyfikujące biegłego rewidenta
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym
na listę pod numerem 3546.

VIII. Wskazanie kategorii jednostek uczestnictwa i cech je różnicujących
Nie dotyczy.

IX. Metodologia przygotowania połączonego sprawozdania finansowego
Połączone sprawozdanie finansowe Arka Prestiż SFIO sporządzone zostało poprzez zsumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań jednostkowych
Subfunduszy Arka Prestiż Obligacji Skarbowych, Arka Prestiż Akcji Polskich, Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, Arka Prestiż Akcji Rosyjskich,
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych oraz Arka Prestiż Gotówkowy, zgodnie z § 36 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w
sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859).
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Połączone zestawienie lokat
1) Tabela główna
Składniki lokat

30 czerwca 2015

Wartość
według
ceny
nabycia
(w tys. zł)
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe

Wartość
według wyceny
na dzień
bilansowy
(w tys. zł)

122 936
2 034
-

142 976
1 932
-

31 grudnia 2014

Wartość
według
ceny
nabycia
(w tys. zł)

Procentowy
udział w
aktywach
ogółem

Wartość
według wyceny
na dzień
bilansowy
(w tys. zł)

Procentowy
udział w
aktywach
ogółem

110 492

118 743

3,91

-

-

-

-

0,06

-

-

-

-

-

-

-

4,25

3 494

3 604

0,11

2 157

1 840

0,06

88 681

89 365

2,66

44 602

45 112

1,48

2 761 173

2 870 244

85,45

2 548 175

2 682 653

88,23

Instrumenty pochodne

-

-

-

-

-

-

Udziały w spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

266

248

0,01

265

290

0,01

160 030

167 368

4,98

126 118

133 772

4,40

Tytuły uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za
granicą
Wierzytelności

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomości

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

2 831 809

2 982 410

98,09

Suma

3 138 614

3 275 737

10

97,52

Półroczne sprawozdanie finansowe Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Połączony bilans
(w tysiącach złotych)
30 czerwca
2015 roku
I. Aktywa

31 grudnia
2014 roku

3 358 914

3 040 531

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

9 181

16 023

2. Należności

8 564

387

3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe

65 432

41 711

2 440 704

2 317 984

2 246 710

2 196 990

835 033

664 426

623 534

485 663

50 401

49 256

III. Aktywa netto (I-II)

3 308 513

2 991 275

IV. Kapitał Funduszu

2 982 250

2 693 293

1. Kapitał wpłacony

8 537 677

7 354 225

(5 555 427)

(4 660 932)

V. Dochody zatrzymane

262 959

227 263

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

191 458

159 766

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

71 501

67 497

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

63 304

70 719

VII. Kapitał Funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

3 308 513

2 991 275

II. Zobowiązania

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Połączony bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem i sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy, które stanowią integralną część sprawozdania
finansowego.
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Połączony rachunek wyniku z operacji
(w tysiącach złotych)
1.01.2015 r.30.06.2015 r.
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo różnic kursowych
4. Pozostałe
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Opłaty dla Depozytariusza
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
5. Koszty odsetkowe
6. Ujemne saldo różnic kursowych
7. Pozostałe
III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo
IV. Koszty Funduszu netto
V. Przychody z lokat netto
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji (V+VI)

58 487
1 652
51 616
5 020
199
26 797
26 131
122
28
0
260
59
197
2
26 795
31 692
(3 411)
4 004
10 650
(7 415)
8 197
28 281

1.01.2014 r.31.12.2014 r.
123 814
3 982
86 190
33 362
280
44 058
42 343
271
58
0
959
1
426
4
44 054
79 760
31 643
(18 875)
(1 098)
50 518
46 021
111 403

1.01.2014 r.30.06.2014 r.
45 784
2 204
39 710
3 799
71
19 759
18 813
155
28
0
489
19
255
3
19 756
26 028
28 535
11 279
(3 308)
17 256
2 455
54 563

Połączony rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem i sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy, które stanowią integralną
część sprawozdania finansowego.
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Połączone zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysiącach złotych)
1.01.2015 r.30.06.2015 r.

1.01.2014 r.31.12.2014 r.

I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów 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
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Funduszu (razem), w tym:

2 991 275

2 153 336

28 281

111 403

31 692

79 760

4 004

(18 875)

(7 415)

50 518

28 281

111 403

-

-

a) z przychodów z lokat netto

-

-

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

-

-

c) z przychodów ze zbycia lokat

-

-

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

288 957

726 536

1 183 452

2 088 227

894 495

1 361 691

317 238

837 939

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

3 308 513

2 991 275

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

3 197 766

2 653 131

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

Połączone zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem i sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy, które stanowią
integralną część sprawozdania finansowego.
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spJc

RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA
ZPRZEGL~DUPOLROCZNEGO

POL'\CZONEGO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO
OBEJMUJ~CEGO OKRES
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU

Dia Akcjonariuszy BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Wprowadzenie
Przeprowadzilisrny przeglqd zalqczonego p6!rocznego polqczonego sprawozdania finansowego
Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z siedzibq w Poznaniu przy
Placu Wolnosci 16 (,,Fundusz"), na kt6re sklada si<;: wprowadzenie do polf!czonego sprawozdania
finansowego, pol')czone zestawienie lokat oraz polqczony bilans sporzqdzony na dziet\
30 czerwca 2015 roku. polf!czony rachunek wyniku z operacji, pol4czone zestawienie zrnian
w aktywach netto za okres szdciu rniesil'CY kot\cziicy sil' tego dnia (..p61roczne polqczone
sprawozdanie finansowe").
Zarziid BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny za
sporz11dzenie i rzeteln'! prezentacj<; powyzszego p61rocznego polqczonego sprawozdania
finansowego, sporzl)dzonego zgodnie z zasadarni rachunkowosci okreslonyrni w ustawie z dnia
29 wrzeSnia 1994 roku o rachunkovvoSci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z p6Zniejszymi zmianaini) oraz
wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych i innyrni obowiqzuj11cyrni przepisarni
prawa. Naszyrn zadaniern by!o przedstawienie wniosku na ternat tego p6lrocznego poll)czonego
sprawozdania finansowego w oparciu o przeprowadzony przeglqd.

Zakres przeglqdu
Przeglqd przeprowadzilisrny stosownie do postanowiet\ Krajowego Standardu Rewizji Finansowej
nr 3 Og6/ne zasac(y przeprowadzania przeg/qdu sprawozdwi.finansowychlskr6conych sprawozdmi
finansowych oraz wykonpvania innych us/ug po,vwiadczajqcych wydanego przez Krajowit Rady
Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowego Standardu Us lug Przeglqdu 241 O Przeg/qd
§r6drocznych informacji finansowych przeprowadzany przez niezaleznego bieglego rewidenta
jednostki. Przeglitd p61rocznego polqczonego sprawozdania finansowego obejrnuje wykorzystanie
inforrnacji uzyskanych w szczeg6lnosci od os6b odpowiedzialnych za finanse i ksiygowosc
Funduszu oraz zastosowanie procedur analitycznych i innych procedur przeglqdu. Zakres i rnetoda
przeglqdu istotnie r6Zni siy od zakresu badania zgodnie z Krajowyrni Standardarni Rewizji
Finansowej oraz Miydzynarodmvyrni Standardarni Rewizji Finansowej i nie pozwala nam na
uzyskanie pewnosci. ze zidentyfikowalisrny wszystkie istotne zagadnienia, kt6re rnoglyby zostac
zidentyfikowane w przypadku badania. Dlatego nie rnozerny wyrazic opinii z badania
o zalqczonyrn p6lrocznym polqczonyrn sprawozdaniu finansowym.

Wniosek
Przeprowadzony przez nas przeglqd nie wykazal niczego, co pozwalaloby sqdzic, iz zal<iczone
p6lroczne poliiczone sprawozdanie finansowe nie przedstawia rzetelnie i jasno, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacji majiitkowej i finansowej Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego na dzien 30 czerwca2015 roku,jego wyniku z operacji za okres szesciu
miesi<;cy koncz11cy si<; tego dnia zgodnie z zasadami rachunkowosci obowiqzujiicymi na terytorium
Rzeczypospol itej Polskiej okreslonymi w ustawie o rachunkowosci oraz wydanych na jej
podstawie przepisach wykonawczych i innymi obowiqzujiicymi przepisami prawa.

lnne kwestie
Do p6lrocznego polqczonego sprawozdania finansowego Funduszu zaliiczono p6lroczne
jednostkowe sprawozdania finansowe, za okres 6 miesi<;cy konczqcy sil' 30 czerwca 2015 roku
wraz z raportami niezaleznego bieglego rewidenta z przeglqdu nast<;pujiicych Subfunduszy:
l. Arka Prestiz Akcji Polskich,
2.

Arka Prestiz Akcji Rosyjskich,

3. Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
4.

Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych,

5.

Arka Prestiz Obligacji Skarbowych,

6.

Arka Prestiz Got6wkowy.

Do p6trocznego poliiczonego sprawozdania finansowego Funduszu dol11czono List Towarzystwa
skierowany do uczestnik6w Funduszu oraz oswiadczenie Depozytariusza odnoszqce sit; osobno do
kazdego z Subfunduszy obj<;tych p6lrocznym poh!czonym sprawozdaniem finansowym Funduszu.
W imieniu KPMG Audyt Sp61ka z ograniczonq odpowiedzialnosciii sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa
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SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Arka Prestiż Obligacji Skarbowych
Subfundusz
w Arka Prestiż Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

za okres
od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest załącznikiem do sprawozdania połączonego funduszu Arka Prestiż
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
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Zestawienie lokat
1) Tabela główna
Składniki lokat

30 czerwca 2015
Wartość
według
ceny
nabycia
(w tys. zł)

31 grudnia 2014

Wartość
według wyceny
na dzień
bilansowy
(w tys. zł)

Wartość
według
ceny
nabycia
(w tys. zł)

Procentowy
udział w
aktywach
ogółem

Wartość
według wyceny
na dzień
bilansowy
(w tys. zł)

Procentowy
udział w
aktywach
ogółem

Akcje

-

-

-

-

-

-

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

-

-

-

Kwity depozytowe

-

-

-

-

-

-

Listy zastawne

-

-

-

-

-

-

458 348

472 276

97,05

734 200

783 632

99,77

-

-

-

-

-

-

Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z
ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomości

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Tytuły uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za
granicą
Wierzytelności

Inne
Suma

-

-

-

-

-

-

458 348

472 276

97,05

734 200

783 632

99,77
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2)

Tabele uzupełniające

Dłużne papiery
wartościowe

Rodzaj
rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby
emitenta

Termin
wykupu

Warunki
oprocentowania

Wartość
nominalna
jednego
papieru
dłużnego
(w zł)

Liczba

Wartość
według
ceny
nabycia
(w tys. zł)

Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy
(w tys. zł)

Procentowy
udział w
aktywach
ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

59

55

58

0,01

Obligacje

59

55

58

0,01

59

55

58

0,01

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym
OK0116
(PL0000107587)

Treasury
BondSpot Poland

IAR

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

Zerowy kupon
(0,00%)

59

55

58

0,01

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

2016-01-25

1 000,00

412 589

458 293

472 218

97,04

Obligacje

412 589

458 293

472 218

97,04

412 589

458 293

472 218

97,04

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym
DS0725
(PL0000108197)

IAR

Treasury
BondSpot Poland

DS1019
(PL0000105441)

IAR

DS1020
(PL0000106126)
DS1021
(PL0000106670)

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

2025-07-25

Stały kupon
(3,25%)

1 000,00

50

48

51

0,01

Treasury
BondSpot Poland

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

2019-10-25

Stały kupon
(5,50%)

1 000,00

10 000

10 885

11 584

2,38

IAR

Treasury
BondSpot Poland

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

2020-10-25

Stały kupon
(5,25%)

1 000,00

31 100

31 043

36 050

7,41

IAR

Treasury
BondSpot Poland

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

2021-10-25

Stały kupon
(5,75%)

1 000,00

16 650

16 958

19 951

4,10

DS1023
(PL0000107264)

IAR

Treasury
BondSpot Poland

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

2023-10-25

Stały kupon
(4,00%)

1 000,00

66 450

71 082

72 163

14,83

POLAND 0 7/8
05/10/27
(XS1209947271)

AR-ASO

EuroTLX

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

2027-05-10

Stały kupon
(0,875%)

4 194,40

2 500

9 858

9 275

1,91

PS0417
(PL0000107058)

IAR

Treasury
BondSpot Poland

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

2017-04-25

Stały kupon
(4,75%)

1 000,00

8 200

8 631

8 685

1,78

PS0418
(PL0000107314)

IAR

Treasury
BondSpot Poland

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

2018-04-25

Stały kupon
(3,75%)

1 000,00

74 200

74 317

77 707

15,97

PS0718
(PL0000107595)

IAR

Treasury
BondSpot Poland

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

2018-07-25

Stały kupon
(2,50%)

1 000,00

38 000

35 970

39 132

8,04

PS0719
(PL0000108148)

IAR

Treasury
BondSpot Poland

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

2019-07-25

Stały kupon
(3,25%)

1 000,00

94 750

100 632

100 337

20,62

ROMANI 3 5/8
04/24/24
(XS1060842975)

IAR

Börse Berlin

Rumunia

Rumunia

2024-04-24

Stały kupon
(3,625%)

4 194,40

4 300

17 915

19 063

3,92

WS0429
(PL0000105391)

IAR

Treasury
BondSpot Poland

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

2029-04-25

Stały kupon
(5,75%)

1 000,00

389

459

491

0,10

WS0922
(PL0000102646)

IAR

Treasury
BondSpot Poland

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

2022-09-23

Stały kupon
(5,75%)

1 000,00

56 000

70 642

67 929

13,96

WZ0124
(PL0000107454)

IAR

Treasury
BondSpot Poland

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

2024-01-25

Zmienny kupon
(2,01%)

1 000,00

10 000

9 853

9 800

2,01

412 648

458 348

472 276

97,05

Suma
AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu
IAR - inny aktywny rynek

Instrumenty pochodne

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent (wystawca)

Kraj siedziby
emitenta (wystawcy)

Instrument
bazowy

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
Nienotowane na rynku aktywnym

Liczba

Wartość
według
ceny
nabycia
(w tys. zł)

Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy
(w tys. zł)

Procentowy
udział w
aktywach
ogółem

2

-

(319)

(0,07)

2

-

(319)

(0,07)

FORWARD, WALUTA
EUR, 2015-07-08

NNRA

Nie dotyczy

Bank Polska Kasa
Opieki S.A.

Rzeczpospolita Polska

waluta EUR
6 680 000,00 EUR

1

-

(228)

(0,05)

FORWARD, WALUTA
USD, 2015-08-12

NNRA

Nie dotyczy

Bank Polska Kasa
Opieki S.A.

Rzeczpospolita Polska

waluta USD
900 000,00 USD

1

-

(91)

(0,02)

2

-

(319)

(0,07)

Suma
NNRA - nienotowane na rynku aktywnym

3)

Tabele dodatkowe
Wartość według wyceny na dzień
bilansowy (w tys. zł)
51
7 070
23 131

Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy (*)
obligacje DS0725 (PL0000108197)
obligacje DS1021 (PL0000106670)
obligacje DS1023 (PL0000107264)

4

Procentowy udział w aktywach
ogółem
0,01
1,45
4,75
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Wartość według wyceny na dzień
bilansowy (w tys. zł)
10 298

Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy (*)
obligacje PS0718 (PL0000107595)

Procentowy udział w aktywach
ogółem
2,12

(*) Tabela prezentuje składniki lokat Subfunduszu, które były przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Subfunduszu lub z podmiotem dominującym w stosunku do
Towarzystwa. Prezentacji podlega tylko ta część składnika lokat, dla której drugą stroną transakcji był Depozytariusz Subfunduszu lub podmiot dominujący w
stosunku do Towarzystwa. Na dzień 30 czerwca 2015 r. w portfelu Subfunduszu nie istniały składniki lokat, które byłyby przedmiotem transakcji Subfunduszu
z akcjonariuszem Towarzystwa, jak również podmiotami zależnymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza Subfunduszu.
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Bilans
(w tysiącach złotych, z wyjątkiem liczby (w szt.) i wartości jednostek uczestnictwa (w zł))

I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
2. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
3. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
II. Zobowiązania
III. Aktywa netto (I-II)
IV. Kapitał Subfunduszu
1. Kapitał wpłacony
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
VII. Kapitał Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa

30 czerwca
2015 roku

31 grudnia
2014 roku

486 655

785 462

27

1 830

14 352

-

472 276

783 632

472 276

783 632

4 284

14 167

482 371

771 295

291 253

567 956

3 474 149

3 373 117

(3 182 896)

(2 805 161)

185 944

163 334

83 772

76 811

102 172

86 523

5 174

40 005

482 371

771 295

374 719,889

585 482,206

1 287,28

1 317,37

Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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Rachunek wyniku z operacji
(w tysiącach złotych, z wyjątkiem wyniku z operacji na jednostkę uczestnictwa (w zł))
1 stycznia 30 czerwca
2015 roku

1 stycznia 31 grudnia
2014 roku

1 stycznia 30 czerwca
2014 roku

I. Przychody z lokat

12 437

22 075

11 158

1. Przychody odsetkowe

11 983

20 544

10 107

454

1 531

1 051

-

0

0

II. Koszty Subfunduszu

5 476

9 855

4 527

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

5 227

9 418

4 199

13

28

17

0

0

0

236

409

311

-

-

-

IV. Koszty Subfunduszu netto (II-III)

5 476

9 855

4 527

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

6 961

12 220

6 631

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

(19 182)

36 261

15 139

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

15 649

1 466

668

1 067

664

(442)

(34 831)

34 795

14 471

2. Dodatnie saldo różnic kursowych
3. Pozostałe

2. Opłaty dla Depozytariusza
3. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
4. Koszty odsetkowe
III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

- z tytułu różnic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji (V+VI)
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa

(829)

1 339

(463)

(12 221)

48 481

21 770

(30,08)

98,05

46,66

Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa obliczono w następujący sposób:
Dla każdego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostały zmiany w aktywach netto na jednostkę uczestnictwa oraz analogiczne zmiany w wartościach kapitału.
Różnica tych dwóch wartości na każdy dzień wyceny stanowi dzienny wynik z operacji na jednostkę uczestnictwa. Obliczony w ten sposób wynik z operacji na
jednostkę uczestnictwa podzielony został przez liczbę jednostek uczestnictwa przypadającą na dany dzień wyceny. Suma obliczonych w ten sposób ilorazów stanowi
wynik z operacji przypadający na jednostki uczestnictwa.
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Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysiącach złotych, z wyjątkiem liczby (w szt.) i wartości jednostek uczestnictwa (w zł))

I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów 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
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Subfunduszu (razem):
a) z przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
8. Średnia wartość aktywów 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 narastająco od początku działalności Subfunduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym *
4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
IV. Procentowy udział kosztów subfunduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla Towarzystwa
2. Procentowy udział opłat dla Depozytariusza

1 stycznia 30 czerwca
2015 roku

1 stycznia 31 grudnia
2014 roku

771 295
(12 221)
6 961
15 649
(34 831)
(12 221)
(276 703)
101 032
377 735
(288 924)
482 371
698 793

707 237
48 481
12 220
1 466
34 795
48 481
15 577
348 311
332 734
64 058
771 295
649 720

780 438,853
991 201,170
(210 762,317)

1 772 083,205
1 766 627,245
5 455,960

9 022 879,780
8 648 159,891
374 719,889
374 719,889

8 242 440,927
7 656 958,721
585 482,206
585 482,206

1 317,37
1 287,28
(4,61)
1 282,24
2015-06-16
1 345,49
2015-01-30
1 287,28
2015-06-30
1,58
1,51
0,00

1 219,32
1 317,37
8,04
1 209,47
2014-01-31
1 323,40
2014-11-28
1 317,38
2014-12-30
1,52
1,45
0,00

Wszystkie wartości procentowe zawarte w zestawieniu zostały policzone w skali całego roku.
* Podana stopa zwrotu jest teoretyczną wartością, która wskazuje, jaka byłaby łączna roczna stopa zwrotu Subfunduszu, gdyby w drugim półroczu osiągnął on taką
samą stopę zwrotu jak w pierwszym półroczu.
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania
finansowego.
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Noty objaśniające
Nota 1. Polityka rachunkowości
Opis przyjętych zasad rachunkowości
a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w
sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859).
Sprawozdanie zostało sporządzone w języku polskim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty, z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa, podane zostały w tysiącach złotych. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podana została w złotych (z dokładnością do 0,01 zł).
Liczba jednostek uczestnictwa została podana z dokładnością do 0,001 sztuki.

b)

Zmiany zasad ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian zasad rachunkowości ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym.

c)

Zasady ujmowania w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu
- Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowodów księgowych w okresie, którego dotyczą.
- Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy. Składniki lokat nabyte
albo zbyte przez Subfundusz w Dniu Wyceny po godzinie 23:00 czasu polskiego oraz składniki, dla których do tego momentu nie otrzymano potwierdzenia
zawarcia transakcji, uwzględnia się w najbliższej wycenie aktywów Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiązań.
- Jeżeli nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz w wyniku braku otrzymania przez Subfundusz potwierdzenia zawarcia umowy we wskazanym
powyżej terminie zostało ujęte w księgach rachunkowych Subfunduszu w dniu następnym po dniu zawarcia umowy wynikającym z pierwotnego dokumentu,
to w przypadku instrumentu finansowego wycenianego w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do
wyceny przyjmuje się wszystkie parametry wynikające z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a przede wszystkim datę zawarcia oraz rozliczenia (daty
przepływów pieniężnych) transakcji.
- Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu według ceny nabycia obejmującej prowizje maklerskie. Składniki lokat nabyte
nieodpłatnie ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu według wartości księgowej równej zero.
- W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostają transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego, w księgach rachunkowych Subfunduszu w
pierwszej kolejności ujmuje się transakcję nabycia.
- Środki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papierów wartościowych denominowanych w walucie obcej nie stanowią
lokat Subfunduszu, a ich ujęcie w księgach następuje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty. W przypadku sprzedaży waluty ujęcie w księgach
następuje w dacie rozliczenia sprzedaży.
- Zobowiązania i należności Subfunduszu wynikające z zawartych transakcji kupna lub sprzedaży waluty w związku z rozliczeniami walutowymi kupna lub
sprzedaży papierów wartościowych ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu zawarcia transakcji (kontrakt forward walutowy). Gdy wartość godziwa
kontraktu jest:
•
•

dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu,
ujemna, kontrakt ujmowany jest w pasywach bilansu.

Przy częściowym zamknięciu kontraktu forward zobowiązania i należności Subfunduszu wynikające z zawartej transakcji mogą być kompensowane w
przypadku, gdy:
• Subfundusz posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty tych zobowiązań i należności;
• Subfundusz zamierza rozliczyć transakcję w kwocie netto poddanych kompensacie zobowiązań i należności lub jednocześnie takie należności
wyłączyć z ksiąg rachunkowych, a zobowiązanie finansowo rozliczyć.
- Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dłużej niż w ciągu trzech dni roboczych, traktuje się jak kontrakty walutowe. Za dzień roboczy uznaje się
dzień roboczy w każdym państwie, którego waluta jest przedmiotem transakcji. Transakcje te ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich
zawarcia według wartości księgowej równej zero, natomiast wynik odnosi się w różnice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia się je według
średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
- Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu
wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu.
- Prowizja maklerska zapłacona przy zbyciu składnika lokat obniża wynik ze sprzedaży danej lokaty.
- Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wpływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
- Zysk lub stratę ze zbycia lokat oraz walut wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu zbytym składnikom
najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku składników wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia – oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej. Rozchodowaniu podlegają wyłącznie papiery pochodzące z transakcji
kupna, których dzień rozliczenia kupna przypada najpóźniej na dzień rozliczenia transakcji sprzedaży. Metody tej nie stosuje się do składników lokat
będących przedmiotem transakcji przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu.
- Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuje udział zrealizowanych różnic kursowych w transakcjach zbycia składników lokat.
- Przyrost wartości dłużnych papierów wartościowych w okresie między ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu obliczany przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej powiększa niezrealizowany zysk/stratę z wyceny lokat.
- Przychody z lokat obejmują w szczególności dywidendy i inne udziały w zyskach, dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także przychody odsetkowe, w skład których wchodzą odsetki naliczone przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej albo – w przypadku dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej – naliczone zgodnie z zasadami
ustalonymi dla tych papierów przez emitenta oraz odpisy dyskonta.
- Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów
wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta.
- Odsetki naliczone oraz należne od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powiększają wartość aktywów Subfunduszu w
Dniu Wyceny.
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- Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału wypłaconego jest dzień zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa. Na
potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz
zmian kapitału wypłaconego związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi w rejestrze uczestników w tym Dniu Wyceny.
- Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną
środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także koszty odsetkowe, do których zaliczamy odsetki od zaciągniętych kredytów i
pożyczek oraz amortyzację premii.
- Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz rozlicza się w czasie, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
- Koszty limitowane stanowią koszty wynagrodzenia Towarzystwa. Szczegółowe informacje zostały zawarte w nocie 11.
- Następujące koszty związane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane są z aktywów Subfunduszu: prowizje i opłaty maklerskie i bankowe, w tym
związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych, odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz,
prowizje i opłaty związane z przekazami pocztowymi, podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej, w tym opłaty za
zezwolenia i opłaty rejestracyjne. Wyżej wymienione koszty stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i są pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie
których Subfundusz jest zobowiązany do ich ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez właściwe organy administracji
publicznej. Pozostałe koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze środków własnych.
d)

Wycena aktywów oraz ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się w Dniu Wyceny (dzień określony w statucie funduszu, w którym wycenia się aktywa
Subfunduszu, ustala się wartość zobowiązań Subfunduszu, ustala się wartość aktywów netto Subfunduszu oraz wartość aktywów netto przypadających na
jednostkę uczestnictwa) oraz na dzień sporządzania sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej.
1.

Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczególności: akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru,
kwitów depozytowych, listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych, w tym obligacji zamiennych bez uwzględnienia prawa do zamiany, chyba
że jest dostępna wartość godziwa tego prawa, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą) wyznacza się – ze względu na godziny zamknięcia aktywnych rynków zagranicznych, na których może
lokować Subfundusz – według kursów dostępnych o godzinie 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w następujący sposób:

a)

jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku – według ostatniego dostępnego w momencie
dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Subfunduszu dokonywana jest
po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego
odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny.
W przypadku papierów notowanych w systemie notowań ciągłych, w którym wyznaczany i ogłaszany jest kurs zamknięcia, przyjmuje się ostatni kurs
zamknięcia w systemie notowań ciągłych dostępny o godzinie 23:00.
W przypadku papierów notowanych w systemie notowań ciągłych bez odrębnego wyznaczania kursu zamknięcia przyjmuje się ostatnią cenę
transakcyjną dostępną o godzinie 23:00.
W przypadku papierów notowanych w systemie notowań jednolitych przyjmuje się ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego.

b)

jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku
aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie
dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości
godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu
Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni
dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość;

c)

jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania
wyceny kursu zamknięcia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej
jego odpowiednik, skorygowanej w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Za wiarygodnie oszacowaną wartość
godziwą danego składnika aktywów notowanego na aktywnym rynku uznaje się wartość wyznaczoną poprzez zastosowanie przyjętego w uzgodnieniu
z Depozytariuszem modelu wyceny najbardziej odpowiedniego dla danego składnika lokat, zgodnie z najlepszą wiedzą Subfunduszu i praktyką rynku
finansowego.

2.

W przypadku gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku
głównym. Wyboru rynku głównego dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego na podstawie wolumenu obrotu na danym
składniku lokat na danym aktywnym rynku, pod warunkiem że Subfundusz może dokonywać transakcji na tym rynku. W przypadku gdy brak jest
możliwości obiektywnego lub wiarygodnego ustalenia wielkości wolumenu obrotu lub w przypadku identycznego wolumenu na kilku aktywnych
rynkach, Subfundusz stosuje kolejne, możliwe do zastosowania kryterium:

a)

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

b)

ilość danego składnika lokat wprowadzona do obrotu na danym aktywnym rynku;

c)

kolejność wprowadzania do obrotu – jako rynek główny wybiera się rynek, na którym dany składnik lokat był notowany najwcześniej.

3.

Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się w następujący sposób:

a)

będących papierami wartościowymi weksli, listów zastawnych, obligacji, bonów skarbowych, bonów pieniężnych oraz pozostałych dłużnych papierów
wartościowych – w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych
składników lokat zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Subfunduszu. Jeżeli nie ma możliwości
wiarygodnego oszacowania wartości przyszłych przepływów pieniężnych, dopuszcza się wycenę na podstawie oszacowania wartości przez serwis
Bloomberg (np. Bloomberg Generic, itp.) lub Reuters pod warunkiem, że wycena z tego źródła odzwierciedla wartość godziwą instrumentu;

b) wierzytelności – w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Kwota wymagalnej zapłaty oznacza należność nominalną wraz z należnymi
na dzień wyceny odsetkami. W przypadku wierzytelności, dla których oszacowano wysoki poziom nieściągalności tworzy się odpisy aktualizujące w
ciężar kosztów Subfunduszu;
c) depozytów bankowych – według wartości nominalnej z uwzględnieniem odsetek obliczanych przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej;
d) jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę
za granicą – według wartości godziwej ustalonej, jako wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa,
ogłoszonych przez instytucję wspólnego inwestowania do godziny 23.00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w Dniu Wyceny, z uwzględnieniem
zdarzeń mających istotny wpływ na wartość godziwą powstałych między datą ogłoszenia a Dniem Wyceny;
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e)

instrumentów pochodnych - wycenia się według wartości godziwej z uwzględnieniem czynników wpływających na wycenę danego typu instrumentu
pochodnego. W szczególności mogą to być: cena instrumentu bazowego i jej zmienność, termin wykonania instrumentu pochodnego, stopy
procentowe i ich zmienność, przepływy pieniężne wynikające z instrumentu pochodnego, a także inne czynniki właściwe istocie kontraktu
stanowiącego instrument pochodny. Wycena poszczególnych typów instrumentów pochodnych następuje przy zastosowaniu modelu wyceny
uzgodnionego z depozytariuszem oraz zatwierdzonego przez Zarząd TFI;

f)

dłużnych papierów wartościowych zawierających wbudowane instrumenty pochodne – w przypadku gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściśle
powiązane z wycenianym papierem dłużnym, wartość jest wyznaczana przy zastosowaniu modelu odpowiedniego dla danego papieru dłużnego. Jeżeli
wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane z wycenianym papierem dłużnym, to wartość wycenianego papieru stanowi sumę wyceny
dłużnego papieru wartościowego (bez wbudowanego instrumentu pochodnego) wyznaczonej przy uwzględnieniu efektywnej stopy procentowej oraz
wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych wyznaczone w oparciu o modele odpowiednie dla poszczególnych instrumentów pochodnych. W
przypadku gdy ze względu na charakter instrumentu pochodnego nie jest możliwe zastosowanie modelu wyceny, wbudowany instrument pochodny lub
cały instrument (w zależności od dostępności danych) mogą być wyceniane na podstawie oszacowania wartości przez serwisy Bloomberg (np.
Bloomberg Generic, itp.) lub Reuters,

g) składników lokat innych niż wymienione w punktach a)-f) – według wartości godziwej spełniającej warunki wiarygodności określone w pkt 8.

e)

4.

W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia – wartość
godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.

5.

Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy kupna transakcje
przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wykazuje się w cenie nabycia, która stanowi skorygowaną cenę nabycia. Na dzień rozliczenia cena
nabycia służy do wyliczenia skorygowanej ceny nabycia.

6.

Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia
umowy sprzedaży, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia rozliczenia
umowy sprzedaży zobowiązania z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu wykazuje się w cenie sprzedaży, która stanowi cenę
skorygowaną.

7.

Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w
przypadku gdy nie są notowane na aktywnym rynku – w walucie, w której są denominowane, i wykazuje się w walucie polskiej po przeliczeniu według
średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na Dzień Wyceny.

8.

Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość wyznaczoną poprzez:

a)

oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile możliwe jest rzetelne
oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem;

b)

zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku;

c)

oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji;

d)

oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny
nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

Wartości szacunkowe
Sporządzanie sprawozdania finansowego wymaga od Towarzystwa dokonania ocen, estymacji i przyjęcia założeń wpływających na stosowane zasady
rachunkowości oraz na prezentowane wartości aktywów i pasywów oraz kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane są na podstawie dostępnych
danych historycznych, danych możliwych do zaobserwowania na rynku oraz szeregu innych czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach.
Stanowią one podstawę do oszacowania wartości bilansowych aktywów i zobowiązań, których nie można określić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny
pochodzącej z aktywnego rynku.
Szacunki i założenia stanowiące ich podstawę podlegają okresowym przeglądom. Aktualizacje szacunków są rozpoznawane w okresie, w którym dokonano
zmiany szacunku, jeżeli aktualizacja dotyczy tylko tego okresu, lub w okresie, w którym dokonano zmiany, i w okresach przyszłych, jeśli aktualizacja wpływa
zarówno na bieżący, jak i na przyszłe okresy.
Poniżej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Subfunduszu.
Składniki lokat wyceniane w wartości godziwej
Wartość godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek, ustalana jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu bądź przy
zastosowaniu innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny są okresowo oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny są
testowane i zatwierdzane przed użyciem. W modelach wyceny wykorzystywane są dane możliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
Towarzystwo musi korzystać z oszacowań. Zmiany przyjętych założeń i szacunków mogą mieć wpływ na wykazywane wartości godziwe składników lokat.
Składniki lokat wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu
Na każdy Dzień Wyceny dokonywana jest ocena, czy zaistniały przesłanki świadczące o utracie wartości składników lokat. Jeżeli przesłanki takie istnieją,
dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości różnicy pomiędzy wartością bilansową a oszacowaną wartością bieżącą oczekiwanych przyszłych
przepływów pieniężnych wynikających z danego składnika lokat. Wyznaczenie przesłanek utraty wartości oraz wyliczenie bieżącej wartości oczekiwanych
przyszłych przepływów pieniężnych wymaga dokonania przez Towarzystwo szacunków. Metodologia i założenia wykorzystywane przy ustalaniu poziomu
utraty wartości podlegają regularnemu przeglądowi.
Szacunki dokonane na dzień bilansowy uwzględniają parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzień. Biorąc pod uwagę zmienność otoczenia
gospodarczego, istnieje niepewność w zakresie dokonanych szacunków.
Na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku, żadne aktywa Subfunduszu nie zostały wycenione w sposób inny niż na podstawie kursu
ustalonego na aktywnym rynku, tj. metodą zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartości godziwej przy zastosowaniu modeli i metod wyceny.
W zmiennym otoczeniu rynkowym występuje niepewność, iż dla takich aktywów wyceny ujęte w sprawozdaniu finansowym mogą różnić się od wartości, jakie
zostałyby wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. Zdaniem Towarzystwa wartości bilansowe wszystkich istotnych składników aktywów są możliwe
do odzyskania.

f)

Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości
W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji, metod wyceny oraz sposobu
sporządzania sprawozdania finansowego.
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Nota 2. Należności Subfunduszu
Nie dotyczy.

Nota 3. Zobowiązania Subfunduszu
Wartość na dzień 30.06.2015 r.
(w tys. zł)

Wartość na dzień 31.12.2014 r.
(w tys. zł)

319
2
3 124
839
647
4 284

11 238
754
5
410
651
1 109
983
14 167

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu
Z tytułu wyceny instrumentów pochodnych
Z tytułu częściowego zamknięcia walutowych kontraktów terminowych
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowiązania, w tym:
- zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie
Suma

Nota 4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
1. Struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień bilansowy, w przekroju walut i w podziale na banki
30.06.2015 r.
Waluta
Banki
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Wartość na dzień bilansowy
w danej walucie (w tys.)

PLN

Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zł)

27
27

27

31.12.2014 r.
Waluta
Banki
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Wartość na dzień bilansowy
w danej walucie (w tys.)

PLN

1 830

Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zł)
1 830
1 830

2. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu
Waluta
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

1.01.2015 r. 30.06.2015 r.
(w tys.)

PLN
EUR
USD

Waluta
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

1 590
40
348

1.01.2014 r.31.12.2014 r.
(w tys.)

PLN
EUR
USD

Waluta
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

PLN
EUR
USD

3. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje
30.06.2015 r.
Nie dotyczy.
31.12.2014 r.
Nie dotyczy.

12

Wartość na 30.06.2015 r.
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zł)
3 068
1 590
168
1 310

Wartość na 31.12.2014 r.
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zł)
2 955
628
379

1.01.2014 r.30.06.2014 r.
(w tys.)

6 961
2 955
2 677
1 329

Wartość na 30.06.2014 r.
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zł)
1 843
1 267
448

8 480
1 843
5 272
1 365
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Nota 5. Ryzyka
(1) Ryzyko stopy procentowej
(1.1) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej, w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej został zaprezentowany jako wartości
bilansowe instrumentów o charakterze dłużnym o stałym oprocentowaniu podzielonych według okresu pozostającego na dzień 30 czerwca 2015 roku do
zapadalności tych instrumentów finansowych.
30.06.2015 r.
(w tys. zł)
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu,
z tego o okresie do wykupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Pozostałe aktywa
Razem aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej
wynikającym ze stopy procentowej
Procentowy udział w aktywach ogółem

31.12.2014 r.
(w tys. zł)
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu,
z tego o okresie do wykupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Pozostałe aktywa
Razem aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej
wynikającym ze stopy procentowej
Procentowy udział w aktywach ogółem

Od 1 miesiąca
do 3 miesięcy

Do 1 miesiąca

Od 3 miesięcy
do 6 miesięcy

Od 6 miesięcy
do 1 roku

Od 1 roku do
3 lat

Powyżej
3 lat

Razem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58
-

86 392
-

376 026
-

462 476
-

-

-

-

58

86 392

376 026

462 476

-

-

-

0,01

17,75

77,28

95,04

Do 1 miesiąca

Od 1 miesiąca
do 3 miesięcy

Od 3 miesięcy
do 6 miesięcy

Od 6 miesięcy
do 1 roku

Od 1 roku
do 3 lat

Powyżej
3 lat

Razem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

260 840
-

522 792
-

783 632
-

-

-

-

-

260 840

522 792

783 632

-

-

-

-

33,20%

66,57%

99,77%

(1.2) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej, w podziale na
kategorie bilansowe
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej został
zaprezentowany jako wartości bilansowe instrumentów o charakterze dłużnym o zmiennym oprocentowaniu, według podziału na okresy pozostające w dniu
bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany oprocentowania).
30.06.2015 r.
(w tys. zł)
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu,
z tego o okresie do wykupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Pozostałe aktywa
Razem aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej
wynikającym ze stopy procentowej
Procentowy udział w aktywach ogółem

Od 1 miesiąca
do 3 miesięcy

Od 3 miesięcy
do 6 miesięcy

14 352

-

-

-

9 800
-

-

-

-

24 152

-

-

4,96

-

-

Do 1 miesiąca

Od 6 miesięcy Od 1 roku do 3
do 1 roku
lat

Powyżej
3 lat

Razem

-

-

14 352

-

-

9 800
-

-

-

-

24 152

-

-

-

4,96

31.12.2014 r.
Nie dotyczy.

(2) Ryzyko kredytowe
(2.1) Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy, w przypadku gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowiązków (bez uwzględniania wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń), w podziale na kategorie bilansowe
Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym zostały zaprezentowane jako wartości bilansowe poszczególnych kategorii
aktywów, bez uwzględniania wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń. W przypadku składników lokat została zaprezentowana wartość bilansowa
składników lokat o charakterze dłużnym.

27
14 352
472 276
453 213

30.06.2015 r.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0,00
2,95
97,05
93,13

19 063
486 655

30.06.2015 r.
(w tys. zł)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat o charakterze dłużnym notowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne instrumenty finansowe emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP
inne niż listy zastawne oraz niż emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa bądź NBP
instrumenty o charakterze dłużnym
Razem aktywa Subfunduszu obciążone ryzykiem kredytowym

13

1 830
783 632
763 198

31.12.2014 r.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0,23
99,77
97,17

3,92

20 434

2,60

100,00

785 462

100,00

31.12.2014 r.
(w tys. zł)

Półroczne sprawozdanie finansowe Arka Prestiż Obligacji Skarbowych Subfundusz w Arka Prestiż SFIO

(2.2) Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat (według Tabeli głównej lokat) została zaprezentowana jako wartość bilansowa lokat
w instrumenty dłużne emitowane lub poręczane przez podmiot, którego papiery stanowią powyżej 5% wartości aktywów Subfunduszu.
30.06.2015 r.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
453 213
93,13
453 213
93,13

30.06.2015 r.
(w tys. zł)
Dłużne papiery wartościowe, w tym:
Skarb Państwa (RP)

31.12.2014 r.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
763 198
97,17
763 198
97,17

31.12.2014 r.
(w tys. zł)

(3) Ryzyko walutowe
(3.1) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem walutowym
Poziom obciążenia ryzykiem walutowym został zaprezentowany jako wartość bilansowa (w tys. zł) aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych.
30.06.2015 r.
(w tys. zł)
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Razem aktywa Subfunduszu obciążone ryzykiem walutowym

28 338
28 338
28 338

30.06.2015 r.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
5,83
5,83
5,83

31.12.2014 r.
(w tys. zł)
35 973
35 973
35 973

31.12.2014 r.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
4,58
4,58
4,58

(3.2) Wskazanie przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat (według Tabeli głównej lokat) została zaprezentowana jako wartość bilansowa
poszczególnych kategorii lokat wyrażonych w walutach obcych w rozbiciu na poszczególne waluty.
30.06.2015 r.
(w tys. zł)
Dłużne papiery wartościowe
EUR
USD

30.06.2015 r.
Procentowy udział w
aktywach ogółem

28 338
-

31.12.2014 r.
Procentowy udział w
aktywach ogółem

31.12.2014 r.
(w tys. zł)

5,83
-

20 434
15 539

2,60
1,98

(4) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem płynności
Ryzyko płynności jest definiowane jako ryzyko, iż Subfundusz nie będzie w stanie wygenerować dostatecznych środków pieniężnych niezbędnych do
wykonania swoich zobowiązań w terminach ich wymagalności lub też zbycie aktywów nastąpi na warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, iż jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogą być odkupywane codziennie, jednym z zadań realizowanych w ramach zarządzania aktywami
Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz codzienne monitorowanie płynności.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w składniki lokat o dużej płynności. W obecnej sytuacji rynkowej niektóre lokaty Subfunduszu charakteryzują się
przejściowo obniżonym poziomem płynności. Istnieje ryzyko, iż Subfundusz może nie być w stanie zbyć w krótkim terminie tych składników lokat, w wartości
odpowiadającej ich oszacowanej wartości godziwej.
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku oraz w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku Subfundusz nie zawieszał zbywania
i odkupywania jednostek uczestnictwa.

(5) Stosowana metoda pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu na ryzyko
Dla celów pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu Towarzystwo stosuje metodę zaangażowania. Podanie tej informacji w sprawozdaniu finansowym
Subfunduszu spełnia wymogi §22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia
działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Nota 6. Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne

Typ
zajętej
pozycji

Rodzaj
instrumentu
pochodnego

Cel otwarcia pozycji

Wartość
otwartej
pozycji
(w tys. zł)

Wartość
przyszłych
strumieni
pieniężnych
(w tys. zł)

Terminy
przyszłych
strumieni
pieniężnych

Kwota będąca
podstawą przyszłych
płatności

Termin
zapadalności
(wygaśnięcia)
instrumentu
pochodnego

Termin wykonania
instrumentu
pochodnego

FORWARD, WALUTA
EUR, 2015-07-08

krótka

forward

Zabezpieczenie przed
ryzykiem walutowym

(228)

27 799

2015-07-08

6 680 000,00
EUR

2015-07-08

2015-07-08

FORWARD, WALUTA
USD, 2015-08-12

krótka

forward

Zabezpieczenie przed
ryzykiem walutowym

(91)

3 303

2015-08-12

900 000,00
USD

2015-08-12

2015-08-12

Nota 7. Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu

1. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na Subfundusz
ryzyk

14

Wartość na
30.06.2015 r.
(w tys. zł)
14 352
-

14 352

Wartość na
31.12.2014 r.
(w tys. zł)

-
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Wartość na
30.06.2015 r.
(w tys. zł)

2. Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i nie następuje przeniesienie na drugą stronę
ryzyk
3. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach
papierów wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie przepisów rozporządzenia o
pożyczkach papierów wartościowych

-

Wartość na
31.12.2014 r.
(w tys. zł)
11 238
-

-

11 238

-

-

-

-

Nota 8. Kredyty i pożyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i różnice kursowe
30.06.2015 r.
Walutowa struktura pozycji bilansu

Waluta

Aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Wartość na dzień bilansowy w danej
walucie (w tys.)

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
EUR
PLN
PLN
PLN

Należności
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Zobowiązania

27

14 352
443 938
6 756

4 284

Wartość na dzień bilansowy
(w tys. zł)
486 655
27
27
14 352
14 352
472 276
443 938
28 338
4 284
4 284

31.12.2014 r.
Walutowa struktura pozycji bilansu

Waluta

Aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Wartość na dzień bilansowy w danej
walucie (w tys.)

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
EUR
USD
PLN
PLN
PLN

Należności
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Zobowiązania

Wartość na dzień bilansowy
(w tys. zł)

785 462
1 830
1 830
-

1 830

783 632
747 659
20 434
15 539
14 167
14 167

747 659
4 794
4 431

14 167

1.01.2015 r.-30.06.2015 r.

Składniki lokat
Dłużne papiery wartościowe
Suma

Dodatnie i ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zł)
Dodatnie różnice kursowe
Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane
1 067
829
1 067
829

1.01.2014 r.- 31.12.2014 r.
Składniki lokat

Dodatnie i ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zł)
Dodatnie różnice kursowe
Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

Dłużne papiery wartościowe

664

1 339

-

-

Suma

664

1 339

-

-

15
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1.01.2014 r.- 30.06.2014 r.
Dodatnie i ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zł)
Dodatnie różnice kursowe
Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane

Składniki lokat
Dłużne papiery wartościowe

-

-

442

463

Suma

-

-

442

463

Średni kurs walut obcych wyliczany przez NBP na dzień bilansowy
dolar amerykański
euro

Kurs w stosunku do zł

Waluta
3,7645
4,1944

USD
EUR

Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2015 r.-30.06.2015 r.
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Suma

Wartość zrealizowanego zysku
(straty) ze zbycia lokat
(w tys. zł)
16 349
(700)
15 649

Wzrost (spadek) niezrealizowanego
zysku (straty) z wyceny aktywów
(w tys. zł)
(35 267)
436
(34 831)

Wartość zrealizowanego zysku
(straty) ze zbycia lokat
(w tys. zł)
3 352
(1 886)
1 466

Wzrost (spadek) niezrealizowanego
zysku (straty) z wyceny aktywów
(w tys. zł)
36 053
(1 258)
34 795

Wartość zrealizowanego zysku
(straty) ze zbycia lokat
(w tys. zł)
675
(7)
668

Wzrost (spadek) niezrealizowanego
zysku (straty) z wyceny aktywów
(w tys. zł)
15 126
(655)
14 471

1.01.2014 r.-31.12.2014 r.
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Suma

1.01.2014 r.-30.06.2014 r.
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Suma

Nota 11. Koszty Subfunduszu
Towarzystwo nie pokrywa kosztów Subfunduszu. Całość wynagrodzenia Towarzystwa składa się tylko z części stałej.
Wynagrodzenie dla Towarzystwa (w tys. zł)
Część stała wynagrodzenia

1.01.2015 r. –
30.06.2015 r.

1.01.2014 r. –
31.12.2014 r.

1.01.2014 r. –
30.06.2014 r.

5 227

9 418

4 199

Koszty limitowane stanowią koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Towarzystwo, nie większej jednak niż 1,50% (jeden i pięć
dziesiątych procenta) w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) dni, od średniej rocznej wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
Rezerwa na wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, jest naliczana od podstawy spełniającej wymogi § 22 ust. 2 Rozporządzenia, służącej do określenia wartości
Jednostek Uczestnictwa poszczególnych kategorii w poprzednim Dniu Wyceny. Podstawę tę stanowi różnica pomiędzy wartością Aktywów i zobowiązań
Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, przy czym podstawa ta nie uwzględnia zmian w kapitale wpłaconym oraz kapitale wypłaconym na poprzedni Dzień
Wyceny, zgodnie z § 22 ust. 2 Rozporządzenia.
Rezerwa, o której mowa powyżej jest naliczana w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień roku i rozliczana jest do piętnastego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, za który została naliczona. Płatności z tytułu kosztów limitowanych pomniejszają utworzoną uprzednio rezerwę.
Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem:
Stawka statutowa

Stawka obowiązująca na dzień bilansowy

1,50%

1,50%

Zgodnie z uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 18/12/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku w okresie rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 15 lipca
2014 roku obowiązywała obniżona stawka za zarządzanie z wysokości:
• 1,50% do 1,40%
Zgodnie z uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 4/07/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku w okresie rozpoczynającym się od wyceny dokonanej na dzień 16 lipca 2014 roku
do odwołania obowiązuje stawka za zarządzanie w wysokości:
• 1,50%.
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Nota 12. Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa
Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa

30.06.2015 r.

31.12.2014 r.

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (w tys. zł)

482 371

771 295

707 237

2 096 746

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego (w zł)

1 287,28

1 317,37

1 219,32

1 208,49
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Informacja dodatkowa
A. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy
Nie wystąpiły.
B. Informacje o znaczących zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
Nie wystąpiły.
C. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio
sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Nie dotyczy.
D. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową,
płynność oraz wynik z operacji i rentowność Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły:
• przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa;
• przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa;
• przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz.
E. W przypadku niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych niepewności oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera
korekty z tym związane
Nie dotyczy.
F. Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku
z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wystąpiły.
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RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA
Z PRZEGL\DU POl,ROCZNEGO
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OBEJMU.J;\CEGO OKRES
OD 1STYCZNIA2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU

Dia Akcjonariuszy BZ WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A.

Przeprowadzilismy przeglqd zalqczonego p6lrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Arka Prestiz Obligacji Skarbowych subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu
lnwestycyjnym Otwartym z siedzibf! w Poznaniu przy Placu Wolnosci 16 (,,Subfundusz"), na kt6re
sklada sil': zestawienie lokat oraz bilans sporzqdzony na dzieti 30 czerwca 2015 roku, rachunek
wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres szesciu miesil'CY koilczqcy sil'
tego dnia oraz noty objasniajqce i informacja dodatkowa (,,p6lroczne jednostkowe sprawozdanie
finansowe").
Zarzqd BZ WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny za
sporzqdzenie i rzetelnq prezentacjl' powyzszego p6lrocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego. sporzqdzonego zgodnie z zasadami rachunkowosci okreslonymi w ustawie z dnia
29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z p6foiejszymi zmianami) oraz
wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych i innymi obowiqzujqcymi przepisami
prawa. Naszym zadaniem bylo przedstawienie wniosku na temat tego p6lrocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego w oparciu o przeprowadzony przeglqd.

Zakres przeglqdu
Przeglqd przeprowadzilismy stosownie do postanowie1\ Krajowego Standardu Rewizji Finansowej
nr 3 Og6/ne zasady przeprowadzania przeglqdu sprawozdanfinansowych/skr6conych sprawozdan
finansowych oraz wykonywania innych uslug po.iwiadczajqcych wydanego przez Krajowq Rad<;
Bieglych Rewident6w oraz Mi~dzynarodowego Standardu Uslug Przeglqdu 2410 Przeg/qd
fr6drocznych informacji finansowych przeprowadzany przez niezaleznego bieglego rewidenta
jednostki. Przegl:id p61rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmuje
wykorzystanie informacji uzyskanych w szczeg6lnosci od os6b odpowiedzialnych za finanse
i ksil'gowos6 Subfunduszu oraz zastosowanie procedur analitycznych i innych procedur przeglqdu.
Zakres i metoda przegl:idu istotnie r6Zni sil' od zakresu badania zgodnie z Krajowymi Standardami
Rewiz:ji Finansowej oraz Mi<;dzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i nie pozwala nam
na uzyskanie pewnosci, ze zidentyfikowalismy wszystkie istotne zagadnienia, kt6re mogtyby
zosta6 zidentyfikowane w przypadku badania. Dlatego nie mozemy wyrazi6 opinii z badania
o zal:iczonym p6lrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Wniosek

Przeprowadzony przez nas przeglqd nie wykazal niczego, co pozwala!oby s11dzic, iz zalqczone
p6lroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe nie przedstawia rzetelnie i jasno. we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacji majqtkowej i finansowej Arka Prestiz Obligacji Skarbowych
subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu lnwestycyjnym Otwartym na dzien
30 czerwca 2015 roku, jego wyniku z operacji za okres szesciu miesi<;cy konczqcy si<; tego dnia
zgodnie z zasadami rachunkowosci obowiqzujqcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
okreslonymi w ustawie o rachunkowosci oraz wydanych na jej podstawie przepisach
wykonawczych, i innymi obowiqzujqcymi przepisami prawa.

W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k.
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RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENT A
Z PRZEGL\DU POLROCZNEGO
JEDNOSTKOWEGO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO
OBEJMUJJ\CEGO OKRES
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU

Dia Akcjonariuszy BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Wprowadzenie
Przeprowadzilismy przeglqd zahiczonego p6lrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Arka Prestiz Akcji Polskich subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym z siedzib') w Poznaniu przy Placu Wolnosci 16 (,,Subfundusz"), na kt6re
sklada siy: zestawienie lokat oraz bilans sporziidzony na dzien 30 czerwca 20 l 5 roku, rachunek
wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres six miesit;cy konczf)cy sil' tego
dnia oraz noty objasniajqce i infonnacja dodatkowa (,,p6lroczne jednostkowe sprawozdanie
finansowe'').
Zarz:id BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny za
sporzqdzenie i rzetelnq prezentacjl' powyzszego p6lrocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego, sporziidzonego zgodnie z zasadami rachunkowosci okreslonymi w ustawie z dnia
29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z p6iniejszymi zmianami) oraz
wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych i innymi obowi'!ZUjqcymi przepisami
prawa. Naszym zadaniem bylo przedstawienie wniosku na temat tego p6lrocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego w oparciu o przeprowadzony przeglqd.
Zakres przeglqdu
Przeglqd przeprowadzilismy stosownie do postanowien Krajowego Standardu Rewizji Finansowej
nr 3 Og6lne zasady przeprowadzania przeglqdu sprawozdan finansowychlskr6conych sprawozdan

finansowych oraz wykonywania innych us/ug po.vwiadczajqcych wydanego przez Krajow') Rady
Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowego Standardu Us!ug Przeglqdu 2410 Przeg/qd
fr6drocznych informacji finansowych przeprowadzany przez niezaleznego bieglego rewidenta
jednostki. Przeglqd p6!rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmuje
wykorzystanie infonnacji uzyskanych w szczeg6lnosci od os6b odpowiedzialnych za finanse
i ksit;gowosc Subfunduszu oraz zastosowanie procedur analitycznych i innych procedur przegl')du.
Zakres i metoda przegl'!du istotnie r6Zni sil' od zakresu badania zgodnie z Krajowymi Standardami
Rewizji Finansowej oraz Mil'dzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i nie pozwala nam
na uzyskanie pewnosci, ze zidentyfikowalismy wszystkie istotne zagadnienia, kt6re moglyby
zostac zidentyfikowane w przypadku badania. Dlatego nie mozemy wyrazic opinii z badania
o zal'!czonym p6lrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Wniosek
Przeprowadzony przez nas przeglqd nie wykazal niczego, co pozwalaloby sqdzic, iz zalqczone
p61roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe nie przedstawia rzetelnie i jasno, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacji maj')tkowej i finansowej Arka Prestiz Akcji Polskich subfunduszu
w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym na dzien 30 czerwca 2015
roku, jego wyniku z operacji za okres six miesi~cy km\cz<)cy si~ tego dnia zgodnie z zasadami
rachunkowosci obowi<)zUj<)cymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreslonymi w ustawie
o rachunkowosci oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. i innymi
obowiqzuj')cymi przepisami prawa.
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RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA
Z PRZEGL,\DU POLROCZNEGO
JEDNOSTKOWEGO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO
OBEJMUJ;\CEGO OKRES
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU

Dia Akcjonariuszy BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Wprowadzenie
Przeprowadzilismy przeglqd zalqczonego p61rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym z siedzib'! w Poznaniu przy Placu Wolnosci 16
(,,Subfundusz"), na kt6re sklada si<;: zestawienie lokat oraz bilans sporzqdzony na dziet\
30 czerwca 2015 roku, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres
szesciu miesi<;cy kot\cz'fCY si<; tego dnia oraz noty objasniajqce i informacja dodatkowa
(,,p61roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe").
Zarz<1d BZ WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny za
sporzqdzenie i rzeteln'! prezentacj<; powyzszego p6trocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego, sporzqdzonego zgodnie z zasadami rachunkowosci okreslonymi w ustawie z dnia
29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z p6iniejszymi zmianami) oraz
wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych i innymi obowiqzujqcymi przepisami
prawa. Naszym zadaniem bylo przedstawienie wniosku na temat tego p61rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego w oparciu o przeprowadzony przeglqd.

Zakres przeglqdu
Przegl')d przeprowadzilismy stosownie do postanowien Krajowego Standardu Rewizji Finansowej
nr 3 Og6lne zasady przeprowadzania przeglqdu sprawozdanjinansowychlskr6conych sprmvozdwi
.finansowych oraz wykonywania innych uslug poswiadczajqcych wydanego przez Krajowq Rad<;
Bieglych Rewident6w oraz Mi<;dzynarodowego Standardu Uslug Przeglqdu 24 IO Przeglqd
fr<idrocznych informacji jinansowych przeprowadzany przez niezaletnego bieglego rewidenta
jednostki. Przeglqd p61rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmuje
wykorzystanie informacji uzyskanych w szczeg61nosci od os6b odpowiedzialnych za finanse
i ksi<,'gowosc Subfunduszu oraz zastosowanie procedur analitycznych i innych procedur przeglqdu.
Zakres i metoda przeglqdu istotnie r6zni sil' od zakresu badania zgodnie z Krajowymi Standardami
Rewizji Finansowej oraz Mit;dzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i nie pozwala nam
na uzyskanie pewnosci. ze zidentyfikowalismy wszystkie istotne zagadnienia, kt6re moglyby
zostac zidentyfikowane w przypadku badania. Dlatego nie mozemy wyrazic opinii z badania
o zal'iczonym p61rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Wniosek
Przeprowadzony przez nas przeglf!d nie wykazal niczego, co pozwalaloby Sf!dzic, i:i: zalfjczone
p6!roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe nie przedstawia rzetelnie i jasno, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacji majl)tkowej i finansowej Arka Presti:i: Akcji Srodkowej i Wschodniej
Europy subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu lnwestycyjnym Otwartym na
dzien 30 czerwca 2015 roku, jego wyniku z operacji za okres szesciu miesiycy koncZf!CY si<; tego
dnia zgodnie z zasadami rachunkowofoi obowil)zujiicymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
okreslonymi w ustawie o rachunkowosci oraz wydanych na jej podstawie przepisach
wykonawczych, i innymi obowil)ZUjfjcymi przepisami prawa.
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RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENT A
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Dia Akcjonariuszy BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
WfJrolvadzenie

Przeprowadzilismy przeglqd zalqczonego p6!rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu
lnwestycyjnym Otwartym z siedzibq w Poznaniu przy Placu Wolnosci 16 (..Subfundusz"), na kt6re
sklada si<;: zestawienie lokat oraz bilans sporzqdzony na dzien 30 czerwca 2015 roku, rachunek
wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres szesciu miesi<;cy ko1\czqcy Sil'
tego dnia oraz noty obja5niajf!ce i informacja dodatkowa (,,p6lroczne jednostkowe sprawozdanie
finansowe").
Zarzqd BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny za
sporzqdzenie i rzetelnq prezentacjl' powy:i'.szego p6!rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego, sporz:+dzonego zgodnie z zasadami rachunkowosci okreslonymi w ustawie z dnia
29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z p6:i:niejszymi zmianami) oraz
wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych i innymi obowiqzujqcymi przepisami
prawa. Naszym zadaniem bylo przedstawienie wniosku na temat tego p6!rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego w oparciu o przeprowadzony przeglqd.

Zakres przeglqdu
Przeglqd przeprowadzilismy stosownie do postanowie1\ Krajowego Standardu Rewizji Finansowej
nr 3 Og6lne zasady przeprowadzania przeglqdu sprawozdanjinansowych/skr6conych sprawozdan
jinansowych oraz wykonywania innych uslug poswiadczajqcych wydanego przez Krajowq Rad,
Bieglych Rewident6w oraz Mi,dzynarodowego Standardu Us!ug Przeglqdu 2410 Przeglqd
.\:n5drocznych informacji finansowych przeprowadzany przez niezaletnego bieglego rewidenta
jednostki. Przegl'!d p6!roczncgo jednostkowego sprawozdania finansowego obejmuje
wykorzystanie informacji uzyskanych w szczeg6lnosci od os6b odpowiedzialnych za finanse
i ksi,gowosc Subti.mduszu oraz zastosowanie procedur analitycznych i innych procedur przeglqdu.
Zakres i metoda przeglqdu istotnie r6Zni sit; od zakresu badania zgodnie z Krajowymi Standardami
Rewizji Finansowej oraz Mit;dzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i nie pozwala nam
na uzyskanie pewnosci, :i'.e zidentyfikowalismy wszystkie istotne zagadnienia, kt6re moglyby
zostac zidentyfikowane w przypadku badania. Dlatego nie mozemy wyrazic opinii z badania
o zalqczonym p61rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Wniosek
Przeprowadzony przez nas przeglqd nie wykazal niczego, co pozwalaloby sqdzic, iz zalqczone
p61roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe nie przedstawia rzetelnie i jasno, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacji maj11tkowej i finansowej Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych
subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym na dzien
30 czerwca 2015 roku,jego wyniku z operacji za okres szdciu miesiycy konczqcy sil' tego dnia
zgodnie z zasadami rachunkowosci obowi<izujqcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
okre51onymi w ustawie o rachunkowosci oraz wydanych na jej podstawie przepisach
wykonawczych, i innymi obowiqzujqcymi przepisami prawa.
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RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA
Z PRZEGL;\DU POLROCZNEGO
JEDNOSTKOWEGO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO
OBEJMUJ;\CEGO OKRES
OD l STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU

Dia Akcjonariuszy BZ WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A.

Wprowadzenie
Przeprowadzilismy przegl'!d zal:fczonego p61rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Arka Prestiz Akcji Rosyjskich subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym z siedzibq w Poznaniu przy Placu Wolnosci 16 (,.Subfundusz''), na kt6re
sklada siy: zestawienie lokat oraz bi Jans sporzqdzony na dzien 30 czerwca 2015 roku, rachunek
wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres szesciu miesiycy koncZf!CY sil'
tego dnia oraz noty objasniajf!ce i informacja dodatkowa (,.p61roczne jednostkowe sprawozdanie
finansowe").
Zarz'!d BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny za
sporz'!dzenie i rzeteln'! prezentacjy powyzszego p6lrocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego, sporz:idzonego zgodnie z zasadami rachunkowosci okreslonymi w ustawie z dnia
29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 20 I 3 r. poz. 330 z p6Zniejszymi zmianami) oraz
wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych i innymi obowiqzuj:fcymi przepisami
prawa. Naszym zadaniem bylo przedstawienie wniosku na temat tego p6lrocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego w oparciu o przeprowadzony przegl'fd.

Zakres przeglqdu
Przeglf!d przeprowadzilismy stosownie do postanowien Krajowego Standardu Rewizji Finansowej
nr 3 Og6/ne zasady przeprowadzania przeglqdu sprawozdwi.finansowychlskr6conych sprawozdan
finansowych oraz wykonpvania innych uslug pociwiadczajqcych wydanego przez Krajowf! Rad<;
Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowego Standardu Uslug Przeglqdu 2410 Przeglqd
fr6drocznych infiJrmacji finansowych przeprowadzany przez niezaletnego bieglego rewidenta
jednostki. Przegl'fd p6lrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmuje
wykorzystanie infonnacji uzyskanych w szczeg61nosci od os6b odpowiedzialnych za finanse
i ksiygowosc Subfunduszu oraz zastosowanie procedur analitycznych i innych procedur przegl'fdU.
Zakres i metoda przegl~du istotnie r6zni si<; od zakresu badania zgodnie z Krajowymi Standardami
Rewizji Finansowej oraz Miydzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i nie pozwala nam
na uzyskanie pewnosci, ze zidentyfikowalismy wszystkie istotne zagadnienia. kt6re moglyby
zostac zidentytikowane w przypadku badania. Dlatego nie mozemy wyrazic opinii z badania
o zal:fczonym p6lrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Wniosek
Przeprowadzony przez nas przeglqd nie wykaza! niczego, co pozwalaloby sqdzic, iz zalqczone
p6lroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe nie przedstawia rzetelnie i jasno, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacji maj')tkowej i finansowej Arka Prestiz Akcji Rosyjskich subfunduszu
w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu Jnwestycyjnym Otwartym na dzien 30 czerwca 2015
roku, jego wyniku z operacji za okres szesciu miesiycy konczqcy siy tego dnia zgodnie z zasadami
rachunkowosci obowiqzujqcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreslonymi w ustawie
o rachunkowosci oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, i innymi
obowiqzujqcymi przepisami prawa,

W imieniu KPMG Audyt Sp6!ka z ograniczon<1 odpowiedzialnosciq sp,k,
N r ewidencyjny 3 546
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za okres
od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest załącznikiem do sprawozdania połączonego funduszu Arka Prestiż
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
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Zestawienie lokat
1) Tabela główna
Składniki lokat

30 czerwca 2015

31 grudnia 2014

Wartość
według ceny
nabycia
(w tys. zł)

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy
(w tys. zł)

Procentowy
udział w
aktywach ogółem

Wartość
według ceny
nabycia
(w tys. zł)

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy
(w tys. zł)

Procentowy
udział w
aktywach ogółem

Akcje

-

-

-

-

-

-

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

-

-

-

Kwity depozytowe

-

-

-

-

-

-

Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe

18 053

18 225

7,28

15 053

15 279

6,58

216 180

217 736

86,98

206 101

208 287

89,66

Instrumenty pochodne

-

-

-

-

-

-

Udziały w spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

Tytuły uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspólnego inwestowania
mające siedzibę za granicą

-

-

-

-

-

-

Wierzytelności

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomości

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

Suma

234 233

235 961

94,26

3

221 154

223 566

96,24
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2) Tabele uzupełniające

Listy zastawne

Rodzaj
rynku

Nazwa
rynku

Kraj siedziby
emitenta

Emitent

Warunki
oprocentowania

Termin
wykupu

Rodzaj
listu

Podstawa
emisji

Hipoteczny
list
zastawny

Ustawa z
dnia 29
sierpnia
1997 r. o
listach
zastawnych i
bankach
hipotecznych

Hipoteczny
list
zastawny

Ustawa z
dnia 29
sierpnia
1997 r. o
listach
zastawnych i
bankach
hipotecznych

Wartość
nominalna
jednego
listu
(w zł)

mBANK
HIPOTECZNY S.A.
SERIA HPA25
(PLRHNHP00458)

NNRA

NNRA

Nie dotyczy

Nie dotyczy

mBank
Hipoteczny S.A.

mBank
Hipoteczny S.A.

Rzeczpospolita
Polska

Rzeczpospolita
Polska

Zmienny
kupon
(2,92%)

2015-07-07

Zmienny
kupon
(2,53%)

2023-10-16

Procentowy udział
w
aktywach
ogółem

Liczba

18 000

18 053

18 225

7,28

1 000,00

15 000

15 053

15 209

6,08

1 000,00

3 000

3 000

3 016

1,20

18 000

18 053

18 225

7,28

Nienotowane na rynku aktywnym

mBANK
HIPOTECZNY S.A.
SERIA HPA16
(PLRHNHP00243)

Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy
(w tys. zł)

Wartość
według
ceny
nabycia
(w tys. zł)

Suma
NNRA - nienotowane na rynku aktywnym

Dłużne papiery
wartościowe

Rodzaj
rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin
wykupu

Warunki
oprocentowania

Wartość
nominalna
jednego
papieru
dłużnego
(w zł)

Liczba

Wartość
według
ceny
nabycia
(w tys. zł)

Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy
(w tys. zł)

Procentowy
udział w
aktywach
ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

4 600

4 589

4 619

1,85

Obligacje

2 300

2 289

2 299

0,92

Nienotowane na rynku aktywnym

2 300

2 289

2 299

0,92

2 300

2 289

2 299

0,92

Inne

2 300

2 300

2 320

0,93

Nienotowane na rynku aktywnym

2 300

2 300

2 320

0,93

2 300

2 300

2 320

0,93

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

202 055

211 591

213 117

85,13

Obligacje

202 055

211 591

213 117

85,13

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym

198 420

204 491

205 978

82,28

BANK
MILLENNIUM S.A.
SERIA L
(PLBIG0000404)

CERTYFIKAT
DEPOZYTOWY
BANK POLSKA
KASA OPIEKI
S.A.
DC81P090216 PEKAO CERT
090216

NNRA

NNRA

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Bank
Millennium S.A.

Bank Polska Kasa
Opieki S.A.

Rzeczpospolita
Polska

Rzeczpospolita
Polska

2015-07-08

2016-02-09

Zerowy
kupon
(0,00%)

Stały kupon
(2,21%)

1 000,00

1 000,00

BANK
MILLENNIUM S.A.
SERIA C MIL0317
(PLBIG0000362)

ARASO

BondSpot
S.A. Alternatywny
System
Obrotu

Bank Millennium
S.A.

Rzeczpospolita
Polska

2017-03-28

Zmienny
kupon
(3,06%)

1 000,00

5 000

5 000

5 099

2,04

OK0717
(PL0000108502)

IAR

Treasury
BondSpot
Poland

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

2017-07-25

Zerowy
kupon
(0,00%)

1 000,00

9 000

8 648

8 648

3,45

PS0417
(PL0000107058)

IAR

Treasury
BondSpot
Poland

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

2017-04-25

Stały kupon
(4,75%)

1 000,00

15 000

15 885

15 888

6,35

PS1016
(PL0000106795)

IAR

Treasury
BondSpot
Poland

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

2016-10-25

Stały kupon
(4,75%)

1 000,00

10 000

10 706

10 703

4,28

REPHUN 4 3/8
07/04/17
(XS0284810719)

ARASO

EuroTLX

Węgry

Węgry

2017-07-04

Stały kupon
(4,375%)

4 194,40

1 000

4 548

4 655

1,86

TAURON
POLSKA
ENERGIA S.A.
SERIA TPEA1119
(PLTAURN00037)

ARASO

BondSpot
S.A. Alternatywny
System
Obrotu

Tauron Polska
Energia S.A.

Rzeczpospolita
Polska

2019-11-04

Zmienny
kupon
(2,56%)

100 000,00

20

2 003

2 011

0,80
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WZ0117
(PL0000106936)

IAR

Treasury
BondSpot
Poland

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

2017-01-25

Zmienny
kupon
(2,01%)

1 000,00

28 600

28 495

28 845

11,52

WZ0118
(PL0000104717)

IAR

Treasury
BondSpot
Poland

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

2018-01-25

Zmienny
kupon
(2,01%)

1 000,00

42 000

41 898

42 313

16,90

WZ0119
(PL0000107603)

IAR

Treasury
BondSpot
Poland

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

2019-01-25

Zmienny
kupon
(2,01%)

1 000,00

53 800

53 540

53 976

21,56

WZ0120
(PL0000108601)

IAR

Treasury
BondSpot
Poland

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

2020-01-25

Zmienny
kupon
(2,01%)

1 000,00

15 000

15 004

14 996

5,99

WZ0121
(PL0000106068)

IAR

Treasury
BondSpot
Poland

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

2021-01-25

Zmienny
kupon
(2,01%)

1 000,00

14 000

13 884

13 944

5,57

WZ0124
(PL0000107454)

IAR

Treasury
BondSpot
Poland

Skarb Państwa

Rzeczpospolita
Polska

2024-01-25

Zmienny
kupon
(2,01%)

1 000,00

5 000

4 880

4 900

1,96

3 635

7 100

7 139

2,85

Nienotowane na rynku aktywnym
ALIOR BANK S.A.
SERIA H
(PLALIOR00110)

NNRA

Nie dotyczy

BANK
MILLENNIUM S.A.
SERIA N MIL0618
(PLBIG0000420)

NNRA

Nie dotyczy

ENEA S.A. ENEA0220
(PLENEA000088)

NNRA

Nie dotyczy

ORBIS S.A.
SERIA ORB A
260620
(PLORBIS00048)

NNRA

Nie dotyczy

Rzeczpospolita
Polska

2017-06-30

Zmienny
kupon
(2,99%)

1 000,00

1 100

1 100

1 100

0,44

Rzeczpospolita
Polska

2018-06-22

Zmienny
kupon
(2,98%)

1 000,00

1 100

1 100

1 101

0,44

Enea S.A.

Rzeczpospolita
Polska

2020-02-10

Zmienny
kupon
(2,81%)

100 000,00

35

3 500

3 538

1,41

Orbis S.A.

Rzeczpospolita
Polska

2020-06-26

Zmienny
kupon
(2,76%)

1 000,00

1 400

1 400

1 400

0,56

206 655

216 180

217 736

86,98

Alior Bank S.A.

Bank
Millennium S.A.

Suma
AR-ASO - aktywny rynek-alternatywny system obrotu
IAR - inny aktywny rynek
NNRA - nienotowane na rynku aktywnym

Instrumenty pochodne

Rodzaj
rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
emitenta
(wystawcy)

Emitent (wystawca)

Instrument bazowy

Liczba

Wartość
według
ceny
nabycia
(w tys. zł)

Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy
(w tys. zł)

Procentowy
udział w
aktywach
ogółem

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

1

-

(38)

(0,02)

Nienotowane na rynku aktywnym

1

-

(38)

(0,02)

1

-

(38)

(0,02)

1

-

(38)

(0,02)

FORWARD, WALUTA EUR, 2015-07-08

NNRA

Nie dotyczy

Bank Polska Kasa
Opieki S.A.

Rzeczpospolita
Polska

Suma

waluta EUR,
1 105 982,88 EUR

NNRA - nienotowane na rynku aktywnym

3)

Tabele dodatkowe

obligacje PS0417 (PL0000107058)

Wartość według wyceny
na dzień bilansowy
(w tys. zł)
10 592

obligacje WZ0119 (PL0000107603)

9 932

Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy (*)

Procentowy udział
w aktywach ogółem
4,23
3,97

(*) Tabela prezentuje składniki lokat Subfunduszu, które były przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Subfunduszu lub z podmiotem dominującym w stosunku do Towarzystwa.
Prezentacji podlega tylko ta część składnika lokat, dla której drugą stroną transakcji był Depozytariusz Subfunduszu lub podmiot dominujący w stosunku do Towarzystwa. Na dzień 30
czerwca 2015 r. w portfelu Subfunduszu nie istniały składniki lokat, które byłyby przedmiotem transakcji Subfunduszu z akcjonariuszem Towarzystwa, jak również podmiotami zależnymi w
stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza Subfunduszu.
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Bilans
(w tysiącach złotych, z wyjątkiem liczby (w szt.) i wartości jednostek uczestnictwa (w zł))

I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

30 czerwca
2015 roku

31 grudnia
2014 roku

250 330

232 302

162

998

2. Należności

5 783

1

3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

8 424

7 737

205 978

191 123

205 978

191 123

29 983

32 443

11 758

17 164

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
II. Zobowiązania

7 829

233

III. Aktywa netto (I-II)

242 501

232 069

IV. Kapitał Subfunduszu

235 833

226 790

1. Kapitał wpłacony

575 262

474 183

(339 429)

(247 393)

V. Dochody zatrzymane

6 558

4 565

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

5 738

4 500

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

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

820

65

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

110

714

242 501

232 069

235 213,688

226 449,010

1 030,98

1 024,82

VII. Kapitał Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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Rachunek wyniku z operacji
(w tysiącach złotych, z wyjątkiem wyniku z operacji na jednostkę uczestnictwa (w zł))
1 stycznia 30 czerwca
2015 roku

1 stycznia 31 grudnia
2014 roku

1 stycznia 30 czerwca
2014 roku

I. Przychody z lokat

2 360

6 649

3 488

1. Przychody odsetkowe

2 350

6 649

3 488

2. Dodatnie saldo różnic kursowych

9

-

-

3. Pozostałe

1

-

-

1 124

2 301

1 141

909

1 850

899

2. Opłaty dla Depozytariusza

37

68

35

3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

28

58

28

II. Koszty Subfunduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

0

0

0

5. Koszty odsetkowe

4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

18

44

39

6. Pozostałe, w tym:

132

281

140

13

27

13

113

239

119

6

15

8

2

4

3

IV. Koszty Subfunduszu netto (II-III)

1 122

2 297

1 138

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

- wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego Subfunduszu
- wynagrodzenie Agenta Transferowego
- opłaty ponoszone na rzecz dostawcy systemu księgowego, służącego do wyceny Subfunduszu
III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

1 238

4 352

2 350

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

151

727

416

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

755

41

(271)

(604)

686

687

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji (V+VI)
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w złotych)

108

-

-

1 389

5 079

2 766

6,16

22,13

12,14

Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa obliczono w następujący sposób:
Dla każdego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostały zmiany w aktywach netto na jednostkę uczestnictwa oraz analogiczne zmiany w wartościach kapitału. Różnica tych dwóch
wartości na każdy dzień wyceny stanowi dzienny wynik z operacji na jednostkę uczestnictwa. Obliczony w ten sposób wynik z operacji na jednostkę uczestnictwa podzielony został przez
liczbę jednostek uczestnictwa przypadającą na dany dzień wyceny. Suma obliczonych w ten sposób ilorazów stanowi wynik z operacji przypadający na jednostki uczestnictwa.
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Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysiącach złotych, z wyjątkiem liczby (w szt.) i wartości jednostek uczestnictwa (w zł))

I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów 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
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Subfunduszu (razem), w tym:
a) z przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5)
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
8. Średnia wartość aktywów 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 narastająco od początku działalności Subfunduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym *
4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
IV. Procentowy udział kosztów Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym**:
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla Towarzystwa
2. Procentowy udział opłat dla Depozytariusza
3. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

1 stycznia 30 czerwca
2015 roku

1 stycznia 31 grudnia
2014 roku

232 069
1 389
1 238
755
(604)
1 389
9 043
101 079
92 036
10 432
242 501
229 452

122 053
5 079
4 352
41
686
5 079
104 937
347 580
242 643
110 016
232 069
232 062

142 591,037
133 826,359
8 764,678

458 268,517
353 542,763
104 725,754

731 171,128
495 957,440
235 213,688
235 213,688

588 580,091
362 131,081
226 449,010
226 449,010

1 024,82
1 030,98
1,21
1 025,01
2015-01-02
1 031,19
2015-06-26
1 030,98
2015-06-30
0,99
0,80
0,03
0,02

1 002,71
1 024,82
2,21
1 002,51
2014-01-02
1 024,98
2014-12-15
1 024,78
2014-12-30
0,99
0,80
0,03
0,02

Wszystkie wartości procentowe zawarte w zestawieniu zostały policzone w skali całego roku.
* Podana stopa zwrotu jest teoretyczną wartością, która wskazuje, jaka byłaby łączna roczna stopa zwrotu Subfunduszu, gdyby w drugim półroczu osiągnął on taką samą stopę zwrotu jak w
pierwszym półroczu.
** Procentowy udział kosztów Subfunduszu, w tym kosztów pokrywanych przez Towarzystwo, w średniej wartości aktywów netto.
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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Noty objaśniające
Nota 1. Polityka rachunkowości
Opis przyjętych zasad rachunkowości
a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w
sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859).
Sprawozdanie zostało sporządzone w języku polskim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty, z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa, podane zostały w tysiącach złotych. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podana została w złotych (z dokładnością do 0,01 zł).
Liczba jednostek uczestnictwa została podana z dokładnością do 0,001 sztuki.

b)

Zmiany zasad ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian zasad rachunkowości ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym.

c)

Zasady ujmowania w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu
- Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowodów księgowych w okresie, którego dotyczą.
- Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia umowy. Składniki lokat nabyte
albo zbyte przez Subfundusz w Dniu Wyceny po godzinie 23:00 czasu polskiego oraz składniki, dla których do tego momentu nie otrzymano potwierdzenia
zawarcia transakcji, uwzględnia się w najbliższej wycenie aktywów Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiązań.
- Jeżeli nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz w wyniku braku otrzymania przez Subfundusz potwierdzenia zawarcia umowy we wskazanym
powyżej terminie zostało ujęte w księgach rachunkowych Subfunduszu w dniu następnym po dniu zawarcia umowy wynikającym z pierwotnego dokumentu,
to w przypadku instrumentu finansowego wycenianego w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do
wyceny przyjmuje się wszystkie parametry wynikające z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a przede wszystkim datę zawarcia oraz rozliczenia (daty
przepływów pieniężnych) transakcji.
- Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu według ceny nabycia obejmującej prowizje maklerskie. Składniki lokat nabyte
nieodpłatnie ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu według wartości księgowej równej zero.
- W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostają transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego, w księgach rachunkowych Subfunduszu w
pierwszej kolejności ujmuje się transakcję nabycia.
- Środki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papierów wartościowych denominowanych w walucie obcej nie stanowią
lokat Subfunduszu, a ich ujęcie w księgach następuje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty. W przypadku sprzedaży waluty ujęcie w księgach
następuje w dacie rozliczenia sprzedaży.
- Zobowiązania i należności Subfunduszu wynikające z zawartych transakcji kupna lub sprzedaży waluty w związku z rozliczeniami walutowymi kupna lub
sprzedaży papierów wartościowych ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu zawarcia transakcji (kontrakt forward walutowy). Gdy wartość godziwa
kontraktu jest:
•
•

dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu,
ujemna, kontrakt ujmowany jest w pasywach bilansu.

Przy częściowym zamknięciu kontraktu forward zobowiązania i należności Subfunduszu wynikające z zawartej transakcji mogą być kompensowane w
przypadku, gdy:
• Subfundusz posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty tych zobowiązań i należności;
• Subfundusz zamierza rozliczyć transakcję w kwocie netto poddanych kompensacie zobowiązań i należności lub jednocześnie takie należności
wyłączyć z ksiąg rachunkowych, a zobowiązanie finansowo rozliczyć.
- Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dłużej niż w ciągu trzech dni roboczych, traktuje się jak kontrakty walutowe. Za dzień roboczy uznaje się
dzień roboczy w każdym państwie, którego waluta jest przedmiotem transakcji. Transakcje te ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich
zawarcia według wartości księgowej równej zero, natomiast wynik odnosi się w różnice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia się je według
średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
- Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu
wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu.
- Prowizja maklerska zapłacona przy zbyciu składnika lokat obniża wynik ze sprzedaży danej lokaty.
- Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wpływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
- Zysk lub stratę ze zbycia lokat oraz walut wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu zbytym składnikom
najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku składników wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia – oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej. Rozchodowaniu podlegają wyłącznie papiery pochodzące z transakcji
kupna, których dzień rozliczenia kupna przypada najpóźniej na dzień rozliczenia transakcji sprzedaży. Metody tej nie stosuje się do składników lokat
będących przedmiotem transakcji przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu.
- Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuje udział zrealizowanych różnic kursowych w transakcjach zbycia składników lokat.
- Przyrost wartości dłużnych papierów wartościowych w okresie między ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu obliczany przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej powiększa niezrealizowany zysk/stratę z wyceny lokat.
- Przychody z lokat obejmują w szczególności dywidendy i inne udziały w zyskach, dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także przychody odsetkowe, w skład których wchodzą odsetki naliczone przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej albo – w przypadku dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej – naliczone zgodnie z zasadami
ustalonymi dla tych papierów przez emitenta oraz odpisy dyskonta.
- Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów
wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta.
- Odsetki naliczone oraz należne od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powiększają wartość aktywów Subfunduszu w
Dniu Wyceny.
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- Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału wypłaconego jest dzień zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa. Na
potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz
zmian kapitału wypłaconego związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi w rejestrze uczestników w tym Dniu Wyceny.
- Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną
środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także koszty odsetkowe, do których zaliczamy odsetki od zaciągniętych kredytów i
pożyczek oraz amortyzację premii.
- Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz rozlicza się w czasie, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
- Koszty limitowane stanowią koszty wynagrodzenia Towarzystwa, wynagrodzenie Depozytariusza za prowadzenie rejestru aktywów i weryfikację wyceny
Aktywów Subfunduszu oraz inne koszty operacyjne dotyczące Subfunduszu, ponoszone na rzecz Depozytariusza na podstawie umowy o prowadzenie
rejestru aktywów Funduszu, wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie i przegląd sprawozdań finansowych Subfunduszu, opłaty ponoszone na rzecz
dostawcy systemu księgowego, służącego do wyceny Subfunduszu, koszty przygotowania, druku, dystrybucji i publikacji materiałów informacyjnych i
ogłoszeń, w tym sprawozdań finansowych Subfunduszu, wynagrodzenie Agenta Transferowego, koszty usług doradztwa zewnętrznego. Szczegółowe
informacje zostały zawarte w nocie 11.
- Koszty nielimitowane stanowią: prowizje i opłaty maklerskie i bankowe, w tym związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw
majątkowych oraz ich przechowywaniem, odsetki, prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz,
prowizje i opłaty związane z przekazami pocztowymi, podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej, w tym opłaty za
zezwolenia i opłaty rejestracyjne, koszty sądowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem roszczeń Subfunduszu. Wyżej wymienione koszty są pokrywane
zgodnie z umowami, na podstawie których Subfundusz jest zobowiązany do ich ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez
właściwe organy administracji publicznej.
d)

Wycena aktywów oraz ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się w Dniu Wyceny (dzień określony w statucie funduszu, w którym wycenia się aktywa
Subfunduszu, ustala się wartość zobowiązań Subfunduszu, ustala się wartość aktywów netto Subfunduszu oraz wartość aktywów netto przypadających na
jednostkę uczestnictwa) oraz na dzień sporządzania sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej.
1.

Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczególności: akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru,
kwitów depozytowych, listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych, w tym obligacji zamiennych bez uwzględnienia prawa do zamiany, chyba
że jest dostępna wartość godziwa tego prawa, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą) wyznacza się – ze względu na godziny zamknięcia aktywnych rynków zagranicznych, na których może
lokować Subfundusz – według kursów dostępnych o godzinie 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w następujący sposób:

a)

jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku – według ostatniego dostępnego w momencie
dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Subfunduszu dokonywana jest
po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego
odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny.
W przypadku papierów notowanych w systemie notowań ciągłych, w którym wyznaczany i ogłaszany jest kurs zamknięcia, przyjmuje się ostatni kurs
zamknięcia w systemie notowań ciągłych dostępny o godzinie 23:00.
W przypadku papierów notowanych w systemie notowań ciągłych bez odrębnego wyznaczania kursu zamknięcia przyjmuje się ostatnią cenę
transakcyjną dostępną o godzinie 23:00.
W przypadku papierów notowanych w systemie notowań jednolitych przyjmuje się ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego.

b)

jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku
aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie
dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości
godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu
Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni
dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość;

c)

jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania
wyceny kursu zamknięcia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej
jego odpowiednik, skorygowanej w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Za wiarygodnie oszacowaną wartość
godziwą danego składnika aktywów notowanego na aktywnym rynku uznaje się wartość wyznaczoną poprzez zastosowanie przyjętego w uzgodnieniu
z Depozytariuszem modelu wyceny najbardziej odpowiedniego dla danego składnika lokat, zgodnie z najlepszą wiedzą Subfunduszu i praktyką rynku
finansowego.

2.

W przypadku gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku
głównym. Wyboru rynku głównego dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego na podstawie wolumenu obrotu na danym
składniku lokat na danym aktywnym rynku, pod warunkiem że Subfundusz może dokonywać transakcji na tym rynku. W przypadku gdy brak jest
możliwości obiektywnego lub wiarygodnego ustalenia wielkości wolumenu obrotu lub w przypadku identycznego wolumenu na kilku aktywnych
rynkach, Subfundusz stosuje kolejne, możliwe do zastosowania kryterium:

a)

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

b)

ilość danego składnika lokat wprowadzona do obrotu na danym aktywnym rynku;

c)

kolejność wprowadzania do obrotu – jako rynek główny wybiera się rynek, na którym dany składnik lokat był notowany najwcześniej.

3.

Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się w następujący sposób:
a)

będących papierami wartościowymi weksli, listów zastawnych, obligacji, bonów skarbowych, bonów pieniężnych oraz pozostałych dłużnych
papierów wartościowych – w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek
wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Subfunduszu. Jeżeli nie ma
możliwości wiarygodnego oszacowania wartości przyszłych przepływów pieniężnych, dopuszcza się wycenę na podstawie oszacowania wartości
przez serwis Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters, pod warunkiem że wycena z tego źródła odzwierciedla wartość godziwą
instrumentu;

b)

wierzytelności – w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Kwota wymagalnej zapłaty oznacza należność nominalną wraz z
należnymi na dzień wyceny odsetkami. W przypadku wierzytelności, dla których oszacowano wysoki poziom nieściągalności, tworzy się odpisy
aktualizujące w ciężar kosztów Subfunduszu;

c)

depozytów bankowych – według wartości nominalnej z uwzględnieniem odsetek obliczanych przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej;
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e)

d)

instrumentów pochodnych - wycenia się według wartości godziwej z uwzględnieniem czynników wpływających na wycenę danego typu
instrumentu pochodnego. W szczególności mogą to być: cena instrumentu bazowego i jej zmienność, termin wykonania instrumentu pochodnego,
stopy procentowe i ich zmienność, przepływy pieniężne wynikające z instrumentu pochodnego, a także inne czynniki właściwe istocie kontraktu
stanowiącego instrument pochodny. Wycena poszczególnych typów instrumentów pochodnych następuje przy zastosowaniu modelu wyceny
uzgodnionego z depozytariuszem oraz zatwierdzonego przez Zarząd TFI;

e)

dłużnych papierów wartościowych zawierających wbudowane instrumenty pochodne – w przypadku gdy wbudowane instrumenty pochodne są
ściśle powiązane z wycenianym papierem dłużnym, wartość jest wyznaczana przy zastosowaniu modelu odpowiedniego dla danego papieru
dłużnego. Jeżeli wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane z wycenianym papierem dłużnym, to wartość wycenianego papieru
stanowi sumę wyceny dłużnego papieru wartościowego (bez wbudowanego instrumentu pochodnego) wyznaczonej przy uwzględnieniu
efektywnej stopy procentowej oraz wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych wyznaczone w oparciu o modele odpowiednie dla
poszczególnych instrumentów pochodnych. W przypadku gdy ze względu na charakter instrumentu pochodnego nie jest możliwe zastosowanie
modelu wyceny, wbudowany instrument pochodny lub cały instrument (w zależności od dostępności danych) mogą być wyceniane na podstawie
oszacowania wartości przez serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters,

f)

składników lokat innych niż wymienione w punktach a)-e) – według wartości godziwej spełniającej warunki wiarygodności określone w pkt 8.

4.

W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia – wartość
godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.

5.

Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy kupna transakcje
przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wykazuje się w cenie nabycia, która stanowi skorygowaną cenę nabycia. Na dzień rozliczenia cena
nabycia służy do wyliczenia skorygowanej ceny nabycia.

6.

Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia
umowy sprzedaży, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia rozliczenia
umowy sprzedaży zobowiązania z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu wykazuje się w cenie sprzedaży, która stanowi cenę
skorygowaną.

7.

Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w
przypadku gdy nie są notowane na aktywnym rynku – w walucie, w której są denominowane, i wykazuje się w walucie polskiej po przeliczeniu według
średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na Dzień Wyceny.

8.

Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość wyznaczoną poprzez:

a)

oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile możliwe jest rzetelne
oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem;

b)

zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku;

c)

oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji;

d)

oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny
nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

Wartości szacunkowe
Sporządzanie sprawozdania finansowego wymaga od Towarzystwa dokonania ocen, estymacji i przyjęcia założeń wpływających na stosowane zasady
rachunkowości oraz na prezentowane wartości aktywów i pasywów oraz kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane są na podstawie dostępnych
danych historycznych, danych możliwych do zaobserwowania na rynku oraz szeregu innych czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach.
Stanowią one podstawę do oszacowania wartości bilansowych aktywów i zobowiązań, których nie można określić w jednoznaczny sposób na podstawie ceny
pochodzącej z aktywnego rynku.
Szacunki i założenia stanowiące ich podstawę podlegają okresowym przeglądom. Aktualizacje szacunków są rozpoznawane w okresie, w którym dokonano
zmiany szacunku, jeżeli aktualizacja dotyczy tylko tego okresu, lub w okresie, w którym dokonano zmiany, i w okresach przyszłych, jeśli aktualizacja wpływa
zarówno na bieżący, jak i na przyszłe okresy.
Poniżej zaprezentowano najistotniejsze z szacunków zastosowane przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Subfunduszu.
Składniki lokat wyceniane w wartości godziwej
Wartość godziwa składników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek, ustalana jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu bądź przy
zastosowaniu innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny są okresowo oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny są
testowane i zatwierdzane przed użyciem. W modelach wyceny wykorzystywane są dane możliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach
Towarzystwo musi korzystać z oszacowań. Zmiany przyjętych założeń i szacunków mogą mieć wpływ na wykazywane wartości godziwe składników lokat.
Składniki lokat wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu
Na każdy Dzień Wyceny dokonywana jest ocena, czy zaistniały przesłanki świadczące o utracie wartości składników lokat. Jeżeli przesłanki takie istnieją,
dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości różnicy pomiędzy wartością bilansową a oszacowaną wartością bieżącą oczekiwanych przyszłych
przepływów pieniężnych wynikających z danego składnika lokat. Wyznaczenie przesłanek utraty wartości oraz wyliczenie bieżącej wartości oczekiwanych
przyszłych przepływów pieniężnych wymaga dokonania przez Towarzystwo szacunków. Metodologia i założenia wykorzystywane przy ustalaniu poziomu
utraty wartości podlegają regularnemu przeglądowi.
Szacunki dokonane na dzień bilansowy uwzględniają parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzień. Biorąc pod uwagę zmienność otoczenia
gospodarczego, istnieje niepewność w zakresie dokonanych szacunków.
Na dzień 30 czerwca 2015 roku 11,98% aktywów Subfunduszu zostało wycenionych w sposób inny niż na podstawie kursu ustalonego na aktywnym rynku, tj.
metodą zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartości godziwej przy zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzień 31 grudnia 2014 roku odpowiednio 13,97%). W zmiennym otoczeniu rynkowym występuje niepewność, iż dla takich aktywów wyceny ujęte w sprawozdaniu finansowym mogą
różnić się od wartości, jakie zostałyby wyznaczone, gdyby istniał dla nich aktywny rynek. Zdaniem Towarzystwa wartości bilansowe wszystkich istotnych
składników aktywów są możliwe do odzyskania.

f)

Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości
W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji, metod wyceny oraz sposobu
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sporządzania sprawozdania finansowego.

Nota 2. Należności Subfunduszu
Wartość na dzień 30.06.2015 r. Wartość na dzień 31.12.2014 r.
(w tys. zł)
(w tys. zł)
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
Pozostałe, w tym:
- należności od Towarzystwa z tytułu kosztów limitowanych
Suma

5 782
1
1
5 783

1
1
1

Wartość na dzień 30.06.2015 r.
(w tys. zł)

Wartość na dzień 31.12.2014 r.
(w tys. zł)

Nota 3. Zobowiązania Subfunduszu
Z tytułu nabytych aktywów
Z tytułu wyceny instrumentów pochodnych
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Pozostałe zobowiązania, w tym:
- zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie
- zobowiązania publiczno-prawne
- zobowiązania wobec biegłego rewidenta z tytułu wynagrodzenia za przegląd i badanie sprawozdania
finansowego Subfunduszu
- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia dla Agenta Transferowego
Suma

7 024
38
552
215
150
8

233
158
26

13

16

18
7 829

20
233

Nota 4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
1. Struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień bilansowy, w przekroju walut i w podziale na banki
30.06.2015 r.
Waluta
Banki
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Wartość na dzień bilansowy
w danej walucie (w tys.)

PLN

Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zł)
162
162

162

31.12.2014 r.
Waluta
Banki
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Wartość na dzień bilansowy
w danej walucie (w tys.)

PLN

Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zł)
998
998

998

2. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu
Waluta
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

1.01.2015 r.30.06.2015 r.
(w tys.)

PLN
EUR

Waluta
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

1 346
6

1.01.2014 r.31.12.2014 r.
(w tys.)

PLN

Waluta

Wartość na 30.06.2015 r.
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zł)
1 371
1 346
25

Wartość na 31.12.2014 r.
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zł)
3 190

1.01.2014 r.30.06.2014 r.
(w tys.)

3 190
3 190

Wartość na 30.06.2014 r.
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zł)

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych

4 566

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

PLN

3. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje
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30.06.2015 r.
Nie dotyczy.
31.12.2014 r.
Nie dotyczy.

Nota 5. Ryzyka
(1) Ryzyko stopy procentowej
(1.1) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej, w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej został zaprezentowany jako wartości
bilansowe instrumentów o charakterze dłużnym o stałym oprocentowaniu podzielonych według okresu pozostającego na dzień 30 czerwca 2015 roku do
zapadalności tych instrumentów finansowych.
30.06.2015 r.
(w tys. zł)
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu,
z tego o okresie do wykupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Pozostałe aktywa
Razem aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej
wynikającym ze stopy procentowej
Procentowy udział w aktywach ogółem

31.12.2014 r.
(w tys. zł)
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu,
z tego o okresie do wykupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Pozostałe aktywa
Razem aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej
wynikającym ze stopy procentowej
Procentowy udział w aktywach ogółem

Do 1 miesiąca

Od 1 miesiąca
do 3 miesięcy

Od 3 miesięcy
do 6 miesięcy

Od 6 miesięcy Od 1 roku do 3
do 1 roku
lat

Powyżej
3 lat

Razem

8 424

-

-

-

-

8 424

2 299
-

-

-

2 320
-

39 894
-

-

39 894
4 619
-

10 723

-

-

2 320

39 894

-

52 937

4,29

-

-

0,93

15,94

-

21,16

Do 1 miesiąca

Od 1 miesiąca
do 3 miesięcy

Od 3 miesięcy
do 6 miesięcy

Od 6 miesięcy
do 1 roku

Od 1 roku
do 3 lat

Powyżej
3 lat

Razem

7 737

-

-

-

-

-

7 737

7 895
-

9 269
-

-

24 869
-

19 630
-

-

44 499
17 164
-

15 632

9 269

-

24 869

19 630

-

69 400

6,73

3,99

-

10,71

8,45

-

29,88

(1.2) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej, w podziale na
kategorie bilansowe
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej został
zaprezentowany jako wartości bilansowe instrumentów o charakterze dłużnym o zmiennym oprocentowaniu, według podziału na okresy pozostające w dniu
bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany oprocentowania).
30.06.2015 r.
(w tys. zł)
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu,
z tego o okresie do wykupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Pozostałe aktywa
Razem aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej
wynikającym ze stopy procentowej
Procentowy udział w aktywach ogółem

31.12.2014 r.
(w tys. zł)
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu,
z tego o okresie do wykupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Pozostałe aktywa
Razem aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej
wynikającym ze stopy procentowej
Procentowy udział w aktywach ogółem

Do 1 miesiąca

Od 1 miesiąca
do 3 miesięcy

Od 3 miesięcy
do 6 miesięcy

-

-

-

Od 6 miesięcy Od 1 roku do 3
do 1 roku
lat
-

-

Powyżej
3 lat

Razem

-

-

158 974

5 099

2 011

-

-

-

166 084

15 209

3 538

6 617

-

-

-

25 364

-

-

-

-

-

-

-

174 183

8 637

8 628

-

-

-

191 448

69,58

3,45

3,44

-

-

-

76,47

Do 1 miesiąca

Od 1 miesiąca
do 3 miesięcy

Od 3 miesięcy
do 6 miesięcy

Od 6 miesięcy Od 1 roku do 3
do 1 roku
lat

Powyżej
3 lat

Razem

-

-

-

-

-

-

-

137 471

5 098

4 055

-

-

-

146 624

15 279

-

-

-

-

-

15 279

-

-

-

-

-

-

152 750

5 098

4 055

-

-

-

161 903

65,76

2,19

1,74

-

-

-

69,69

(2) Ryzyko kredytowe
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(2.1) Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy, w przypadku gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich
obowiązków (bez uwzględniania wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń), w podziale na kategorie bilansowe
Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym zostały zaprezentowane jako wartości bilansowe poszczególnych kategorii
aktywów, bez uwzględniania wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń. W przypadku składników lokat została zaprezentowana wartość bilansowa
składników lokat o charakterze dłużnym.
30.06.2015 r.
(w tys. zł)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności, w tym:
należności z tytułu zawartych transakcji sprzedaży składników lokat
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat o charakterze dłużnym notowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne instrumenty finansowe emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP
inne niż listy zastawne oraz niż emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa bądź NBP
instrumenty o charakterze dłużnym
Składniki lokat o charakterze dłużnym nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne instrumenty finansowe emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP
listy zastawne
inne niż listy zastawne oraz niż emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa bądź NBP
instrumenty o charakterze dłużnym
Razem aktywa Subfunduszu obciążone ryzykiem kredytowym

30.06.2015 r.
Procentowy udział
w aktywach ogółem

162
5 783
8 424
205 978
194 213

0,06
2,31
3,37
82,28
77,58

31.12.2014 r.
Procentowy udział
w aktywach ogółem

31.12.2014 r.
(w tys. zł)
998
1
7 737
191 123
181 970

0,43
0,00
3,33
82,27
78,34

11 765

4,70

9 153

3,93

29 983
18 225

11,98
7,28

32 443
15 279

13,97
6,58

11 758

4,70

17 164

7,39

250 330

100,00

232 302

100,00

(2.2) Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat (według Tabeli głównej lokat) została zaprezentowana jako wartość bilansowa lokat
w instrumenty dłużne emitowane lub poręczane przez podmiot, którego papiery stanowią powyżej 5% wartości aktywów Subfunduszu.
30.06.2015 r.
(w tys. zł)
Dłużne papiery wartościowe, w tym:
Skarb Państwa (RP)
Bank Millenium S.A.
mBank Hipoteczny S.A.

30.06.2015 r.
Procentowy udział
w aktywach ogółem

220 937
194 213
8 499
18 225

88,26
77,58
3,40
7,28

31.12.2014 r.
Procentowy udział
w aktywach ogółem

31.12.2014 r.
(w tys. zł)
210 242
181 970
12 993
15 279

90,51
78,34
5,59
6,58

(3) Ryzyko walutowe
(3.1) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem walutowym
Poziom obciążenia ryzykiem walutowym został zaprezentowany jako wartość bilansowa (w tys. zł) aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych.
30.06.2015 r.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
4 655
1,86
4 655
1,86
4 655
1,86

30.06.2015 r.
(w tys. zł)
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Razem aktywa Subfunduszu obciążone ryzykiem walutowym

31.12.2014 r.
Procentowy udział w
aktywach ogółem

31.12.2014 r.
(w tys. zł)
-

-

(3.2) Wskazanie przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat (według Tabeli głównej lokat) została zaprezentowana jako wartość bilansowa
poszczególnych kategorii lokat wyrażonych w walutach obcych w rozbiciu na poszczególne waluty.
30.06.2015 r.
(w tys. zł)
Dłużne papiery wartościowe
EUR

4 655

30.06.2015 r.
Procentowy udział w
aktywach ogółem

1,86

31.12.2014 r.
Procentowy udział w
aktywach ogółem

31.12.2014 r.
(w tys. zł)
-

-

(4) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem płynności
Ryzyko płynności jest definiowane jako ryzyko, iż Subfundusz nie będzie w stanie wygenerować dostatecznych środków pieniężnych niezbędnych do
wykonania swoich zobowiązań w terminach ich wymagalności lub też zbycie aktywów nastąpi na warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, iż jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogą być odkupywane codziennie, jednym z zadań realizowanych w ramach zarządzania aktywami
Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz codzienne monitorowanie płynności.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w składniki lokat o dużej płynności. W obecnej sytuacji rynkowej niektóre lokaty Subfunduszu charakteryzują się
przejściowo obniżonym poziomem płynności. Istnieje ryzyko, iż Subfundusz może nie być w stanie zbyć w krótkim terminie tych składników lokat, w wartości
odpowiadającej ich oszacowanej wartości godziwej.
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku oraz w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku Subfundusz nie zawieszał zbywania
i odkupywania jednostek uczestnictwa.

(5) Stosowana metoda pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu na ryzyko
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Dla celów pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu Towarzystwo stosuje metodę zaangażowania. Podanie tej informacji w sprawozdaniu finansowym
Subfunduszu spełnia wymogi §22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia
działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Nota 6. Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne

FORWARD, WALUTA
EUR, 2015-07-08

Typ
zajętej
pozycji

krótka

Rodzaj
instrumentu
pochodnego

forward

Cel otwarcia pozycji

Zabezpieczenie przed
ryzykiem walutowym

Wartość
otwartej
pozycji
(w tys. zł)

Wartość
przyszłych
strumieni
pieniężnych
(w tys. zł)

(38)

Terminy
przyszłych
strumieni
pieniężnych

4 603

Termin
zapadalności
(wygaśnięcia)
instrumentu
pochodnego

Kwota będąca
podstawą przyszłych
płatności

2015-07-08

1 105 982,88
EUR

Termin wykonania
instrumentu
pochodnego

2015-07-08

2015-07-08

Nota 7. Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
Wartość na 30.06.2015 r.
(w tys. zł)
1. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Wartość na 31.12.2014 r.
(w tys. zł)

8 424

7 737

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk

-

-

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk

-

-

8 424

7 737

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na
Subfundusz ryzyk
2. Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu, w tym:

-

-

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

-

-

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

-

-

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i nie następuje przeniesienie
na drugą stronę ryzyk

-

-

3. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

-

-

4. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie przepisów
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

-

-

Nota 8. Kredyty i pożyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i różnice kursowe
30.06.2015 r.
Walutowa struktura pozycji bilansu

Wartość na dzień bilansowy w danej
walucie (w tys.)

Waluta

Aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
EUR
PLN
PLN
PLN
PLN

Należności
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Zobowiązania

Wartość na dzień bilansowy
(w tys. zł)
250 330
162
162
5 783
5 783
8 424
8 424
205 978
201 323
4 655
29 983
29 983
7 829
7 829

162
5 783
8 424
201 323
1 110
29 983
7 829

31.12.2014 r.
Nie dotyczy

1.01.2015 r.-30.06.2015 r.
Dodatnie i ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zł)
Składniki lokat

Dodatnie różnice kursowe
Zrealizowane

Ujemne różnice kursowe

Niezrealizowane

Zrealizowane

Niezrealizowane

Dłużne papiery wartościowe

-

108

-

-

Suma

-

108

-

-

1.01.2014 r.- 31.12.2014 r.
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Nie dotyczy.
1.01.2014 r.- 30.06.2014 r.
Nie dotyczy.

Średni kurs walut obcych wyliczany przez NBP na dzień bilansowy

Kurs w stosunku do zł

euro

Waluta
4,1944

EUR

Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2015 r.-30.06.2015 r.
Wartość zrealizowanego zysku
(straty) ze zbycia lokat
(w tys. zł)

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Suma

Wzrost (spadek) niezrealizowanego
zysku (straty) z wyceny aktywów
(w tys. zł)

816
(61)
755

(566)
(38)
(604)

1.01.2014 r.-31.12.2014 r.
Wartość zrealizowanego zysku
(straty) ze zbycia lokat
(w tys. zł)

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Suma

Wzrost (spadek) niezrealizowanego
zysku (straty) z wyceny aktywów
(w tys. zł)

235
(194)
41

688
(2)
686

1.01.2014 r.-30.06.2014 r.
Wartość zrealizowanego zysku
(straty) ze zbycia lokat
(w tys. zł)

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Suma

Wzrost (spadek) niezrealizowanego
zysku (straty) z wyceny aktywów
(w tys. zł)

(76)
(195)
(271)

689
(2)
687

Nota 11. Koszty Subfunduszu
I.

Koszty Subfunduszu pokrywane przez Towarzystwo
Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty pokrywane przez Subfundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali roku:
1)

wynagrodzenie Depozytariusza:
a)
b)

do wysokości 48.000,00 PLN (czterdzieści osiem tysięcy złotych) za weryfikację wyceny Aktywów Subfunduszu;
do wysokości 0,04% (czterech setnych procenta) średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za prowadzenie rejestru Aktywów Subfunduszu oraz
inne, niebędące kosztami nielimitowanymi Subfunduszu opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw
majątkowych oraz ich przechowywaniem, koszty operacyjne dotyczące Subfunduszu, ponoszone na rzecz Depozytariusza na podstawie umowy o
prowadzenie rejestru aktywów Funduszu,

2)

wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie i przegląd sprawozdań finansowych Subfunduszu - do wysokości 30.000,00 PLN (trzydziestu tysięcy
złotych);

3)

opłaty ponoszone na rzecz dostawcy systemu księgowego służącego do wyceny Subfunduszu, w tym z tytułu licencji na jego użytkowanie - do wysokości
4.000,00 USD (czterech tysięcy dolarów amerykańskich) lub jej równowartości w PLN;

4)

koszty przygotowania, druku, dystrybucji i publikacji materiałów informacyjnych i ogłoszeń, w tym sprawozdań finansowych Subfunduszu - do wysokości
8.000,00 PLN (ośmiu tysięcy złotych);

5)

wynagrodzenie Agenta Transferowego - do wysokości 0,15% (piętnastu setnych procenta) średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;

6)

koszty usług doradztwa zewnętrznego (innych niż doradztwo inwestycyjne, w szczególności koszty doradztwa prawnego i podatkowego w zakresie
prowadzonej w ramach Subfunduszu działalności inwestycyjnej) - do wysokości 0,1% (jednej dziesiątej procenta) średniej Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu;
koszty likwidacji Subfunduszu - do wysokości 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

7)

Koszty wskazane powyżej stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane przez Subfundusz, zgodnie ze stosownymi umowami, do łącznej wysokości 0,5%
(pięciu dziesiątych procenta) średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
Nadwyżkę kosztów, ponad wskazany w niniejszy ustępie limit, pokrywa Towarzystwo.
Koszty pokrywane przez Towarzystwo
Opłaty dla Depozytariusza
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Wartość w okresie
1.01.2015 - 30.06.2015 r.
(w tys. zł)

Wartość w okresie
1.01.2014 - 31.12.2014 r.
(w tys. zł)

Wartość w okresie
1.01.2014 - 30.06.2014 r.
(w tys. zł)

1

-

-

Półroczne sprawozdanie finansowe Arka Prestiż Gotówkowy Subfundusz w Arka Prestiż SFIO
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

-

-

-

Pozostałe, w tym:

1

4

3

a) wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego Subfunduszu

-

-

-

b) opłaty ponoszone na rzecz dostawcy systemu księgowego, służącego do wyceny Subfunduszu

1

4

3

Suma

2

4

3

II.

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Całość wynagrodzenia Towarzystwa składa się tylko z części stałej. Koszty wynagrodzenia Towarzystwa stanowią koszty limitowane Subfunduszu.
Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Towarzystwo, nie większej jednak niż 1,00% (jeden procent)
w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) dni, od średniej rocznej wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
Rezerwa na wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, jest naliczana od podstawy spełniającej wymogi § 22 ust. 2 Rozporządzenia, służącej do określenia
wartości Jednostek Uczestnictwa poszczególnych kategorii w poprzednim Dniu Wyceny. Podstawę tę stanowi różnica pomiędzy wartością Aktywów i
zobowiązań Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, przy czym podstawa ta nie uwzględnia zmian w kapitale wpłaconym oraz kapitale wypłaconym na
poprzedni Dzień Wyceny, zgodnie z § 22 ust. 2 Rozporządzenia.
Rezerwa, o której mowa powyżej, jest naliczana w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień roku i rozliczana jest do piętnastego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, za który została naliczona. Płatności z tytułu kosztów limitowanych pomniejszają utworzoną uprzednio rezerwę.
Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem:
Stawka statutowa

Stawka obowiązująca na dzień bilansowy

1,00%

0,80%

Zgodnie z uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 22/12/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do odwołania obowiązuje decyzja o
obniżeniu stawki wynagrodzenia za zarządzanie z wysokości:
• 1,00% do 0,80%.
Wynagrodzenie dla Towarzystwa (w tys. zł)

1.01.2015 r. –
30.06.2015 r.

1.01.2014 r. –
31.12.2014 r.

1.01.2014 r. –
30.06.2014 r.

909

1 850

899

Część stała wynagrodzenia

Nota 12. Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa
Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa

30.06.2015 r.

31.12.2014 r.

31.12.2013 r.

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (w tys. zł)

242 501

232 069

122 053

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego (w zł)

1 030,98

1 024,82

1 002,71

Brak danych porównawczych z poprzednich okresów wynika z faktu, że Subfundusz rozpoczął działalność w dniu 22 listopada 2013 roku.
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Informacja dodatkowa
A. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy
Nie wystąpiły.
B. Informacje o znaczących zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
Nie wystąpiły.
C. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio
sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Nie dotyczy.
D. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową,
płynność oraz wynik z operacji i rentowność Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły:
• przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa;
• przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa;
• przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz.
E. W przypadku niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych niepewności oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera
korekty z tym związane
Nie dotyczy.
F. Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku
z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wystąpiły.
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Dia Akcjonariuszy BZ WBK Towarzystwa Funduszy fnwestycyjnych S.A.

Wprowadzenie
Przeprowadzilismy przeglqd zah1czonego p61rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Arka Prestiz Got6wkowy subfonduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu lnwestycyjnym
Otwartym z siedzibq w Poznaniu przy Placu Wolnosci 16 (.. Subfundusz"). na kt6re sk!ada si<;:
zestawienie lokat oraz bilans sporzl)dzony na dzien 30 czerwca 20 l 5 roku, rachunek wyniku
z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres szesciu miesi<;cy koncziicy si<; tego dnia
oraz noty objasniaj')ce i infonnacja dodatkowa (.,p6!roczne jednostkowe sprawozdanie
finansowe").
Zarzf)d BZ WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny za
sporzqdzenie i rzeteirn1 prezentacj<; powyzszego p6lrocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego, sporzqdzonego zgodnie z zasadami rachunkowosci okreslonymi w ustawie z dnia
29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 20 l 3 r. poz. 330 z pMniejszymi zmianami) oraz
wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych i innymi obowiqzujqcymi przepisami
prawa. Naszym zadaniem by lo przedstawienie wniosku na temat tego p6!rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego w oparciu o przeprowadzony przeglqd.

Zakres przeglqdu
Przegl'!d przeprowadzilismy stosownie do postanowien Krajowego Standardu Rewizji Finansowej
nr 3 Og6/ne zasady przeprowadzania przeg!qdu sprawozdanjinansowych/skr6conych sprawozdwi
jinansowych oraz wykon)Mania innych us/ug poswiadczaiqcych wydanego przez Krajow'! Rad9
Bieg!ych Rewident6w oraz Mi9dzynarodowego Standardu Us!ug Przeglqdu 24 l 0 Przeg!qd
ir6drocznych informacji finansowych przeprowadzany przez niezaleznego bieglego rewidenta
jednostki. Przeglqd p61rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmuje
wykorzystanie informacji uzyskanych w szczeg6lnosci od os6b odpowiedzialnych za finanse
i ksi<;gowosc Subfunduszu oraz zastosowanie procedur analitycznych i innych procedur przeglf)du.
Zakres i metoda przeglqdu istotnie r6Zni siy od zakresu badania zgodnie z Krajowymi Standardami
Rewizji Finansowej oraz Mi<;dzynarodowymi Standardami Rewizj i Finansowej i nie pozwala nam
na uzyskanie pewnosci, ze zidentyfikowalismy wszystkie istotne zagadnienia. kt6re mog!yby
zostac zidentyfikowane w przypadku badania. Dlatego nie mozemy wyrazic opinii z badania
o zalqczonym p6!rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Wniosek
Przeprowadzony przez nas przeglf!d nie wykazal niczego, co pozwalaloby Sqdzi6, iz zal<1czone
p6lroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe nie przedstawia rzetelnie i jasno, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacji maj<1tkowej i finansowej Arka Prestiz Got6wkowy subfunduszu
w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu lnwestycyjnym Otwartym na dzien 30 czerwca 2015
roku,jego wyniku z operacji za okres szesciu miesi<;cy konczqcy si<; tego dnia zgodnie z zasadami
rachunkowosci obowi<1zujqcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okre5lonymi w ustawie
o rachunkowosci oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, i innymi
obowiqzujcycymi przepisami prawa.

W imieniu KPMG Audy! Sp61ka z ograniczon'! odpowiedzialnosci'l sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. lnflancka 4A
00-189 Warszawa
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Magdalenl Grzesik
Biegly re\vident
Nr ewidencyjny 12032

Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik
21 sierpnia 2015 r.
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