SPRAWOZDANIE FINANSOWE

OSWIADCZE\IE ZARZ,\Dl

dnL1 .~<J \\T/c~nia I 99+ ruku l) rachunko\\n~ci ( DL l; z 2013 r .. poz. 3]0
z 110/11ic1~1;111i 1111iana111i) \lr~v rnzporzad1c11iem Ministra f i11a1bO\\ z dnia 2.1 grudnia 2007 rnku \\ spra\\ic
vocgulmch 1;1,ad rachunko\\ll\<:i tundus1; i1m.:,t;c\i11;ch (Dz l. 12007 r. i'<r 2-19. p\lL 18)9) Zarzqd Bl \\Bl<
l (1\1ar1\\l\1~1 f·undu,;\ l11\1cst\C\jn;ch \.,\. przecbta\1ia pcllauonc spr~mozdanic finansmve fundus;u Arka
Pre\tii. Specjalbtycznego Funduszu lrnHstycyjncgo Otwartego ;:a okrc~ od I st;unia 201-l roku do 31 g:rudnia
'(11-l rl1ku. ktl'>rc obejmujc:

/'='''cllli(· / prApi,arni

tl'.ta\\\

/

l'tlLtuu1w J'.C"-Ll\\ ic'nic In ken 1\ cdlug stanu na d1ic11 .i I grudnia 20 J .+ rnk.u \I; ka1u1ace ,f-.Jadnik.i lokat fundu,,zu
982 .\\() t.\ \ ;\,

\\ \l\\(lktN:i::
.

l'olaul•l1> hil:m, fu11du,1u 'Pllr7ad1011; na d1icn .; I grudnia .::u1.1 rnku \l\ka1uiac:- akt}\\a nctto '' ''''nkn..,ci
'l)()\

27.',

[\';;I.

+

l'oLiotlll\ rac:hu1ll·k 11\niku / npc:r:1cji 7a ukn:s ud I st1u11i~1
dolLttni 11\nik / u1•crac:ji \\ \\\\llkl•~ci 111 ..\ti_';\\'; 11.

~

l'nL1c1on~ /t:".lll\\

k·nic

1111ian \\ aid\

\\ach

nctto za okt\:"..,

~()\.[

nd 1

rnku do .'\l g:rud11ia 2()\.\ rnku 11;,ka1ujac\

s,t\.C7nia

2014 rtJku do :; I grudnia :201-l.

/)IQ

I

.

/"'' 1{/f 1_;.ul

ro"u

!/(;;kt

.J1

7"'

\ lck ~andra Ju..,zuyk
DHcktor l)zial u
\V\CCll i Spt'<l\\(l/lLt\\C/OSCi
\d1\ 1 h~1 \1dp\l\\ ii.:d/1,llll~\ /'.!
p1u\\;Jd11..'111c

www.arka.pl

h. . 1a~~

l~khtt11~_tl\\

>'

i:'

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Arka Prestiz
Specjalistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty

za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Zalqcznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka Prestiz
Specjalistycznego Funduszu lnwestycyjnego Otwartego SC\ sprawozdania
jednostkowe subfunduszy:
- Arka Prestiz Obligacji Skarbowych,
- Arka Prestiz Akcji Polskich,
- Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy.
- Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych,
- Arka Prestiz Akcji Rosyjskich,

Roczne

spra~vozdanie

finansovve Arka Prestit Specjalistyczny Fundusz !nwestycyjny
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Wprowadzenie
I.

lnformacje o Funduszu
Nazwa Funduszu
Arka Prestiz Specjalistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty (Arka Prestiz SFIO).
Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu przepis6w
Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych.
Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sqdowym
Siedziba sqdu:

Sqd

Okr~gowy

w Warszawie

VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
Rejestr Funduszy lnwestycyjnych
Data:

5 listopada 2010 r.

Numer rejestru:

RFi 578

Utworzenie Funduszu
Arka Prestii: Specjalistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty rozpoczql dzialalnosc w dniu 5 listopada 201 O roku.
Dnia 5 listopada 2010 roku zostaly utworzone trzy subfundusze funduszu Arka Prestiz SFIO. a mianowicie Subfundusz Arka
Prestiz Obligacji (obecnie Arka Prestiz Obligacji Skarbowych). Arka Prestiz Akcji Polskich oraz Arka Prestiz Akcji Srodkowej
i Wschodniej Europy.
W dniu 27 maja 2011 roku zostaly utworzone czwarty i piqty subfundusz Funduszu Arka Prestiz SFIO. a mianowicie Subfundusz
Arka Prestiz Globalnego Rynku Akcji (obecnie Arka Prestiz Akcji Rosyjskich) oraz Arka Prestiz Akcji Europejskich (obecnie Arka
Prestiz Obligacji Korporacyjnych).
W dniu 22 listopada 2013 roku zostal utworzony sz6sty subfundusz Funduszu Arka Prestiz SFIO. a mianowicie Subfundusz Arka
Prestiz Got6wkowy
W dniu 28 maja 2011 roku. w drodze zmiany statutu Funduszu, nastqpila zmiana nazw oraz polityki inwestycyjnej

nast~puj;qcych

subfunduszy:
- subfundusz Arka Prestiz Obligacji zmienil

nazw~

na subfundusz Arka Prestiz Obligacji Skarbowych,

- subfundusz Arka Prestiz G!obalnego Rynku Akcji zmienil
- subfundusz Arka Prestiz Akcji Europejskich zmieni!

nazw~

nazw~

na subfundusz Arka Prestiz Akcji Rosyjskich,

na subfundusz Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych.

Szczeg61owy opis polityki inwestycyjnej subfunduszy znajduje

si~

w punkcie II. lnformacje o Subfunduszach Funduszu Arka

Prestiz SFIO
Fundusz Arka Prestiz SFIO zostal utworzony na czas nieokreslony.

11.

lnformacje o Subfunduszach Funduszu Arka Presti:Z SFIO
Na dzien sporzqdzenia sprawozdania finansowego w ramach funduszu Arka Prestiz SFIO

wyodr~bnionych

bylo szesc

Subfunduszy:
- Arka Prestiz Obligacji Skarbowych,
- Arka Prestii: Akcji Polskich,
- Arka Prestii: Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka Prestii: Obligacji Korporacyjnych,
- Arka Prestiz Akcji Rosyjskich,
- Arka Prestiz Got6wkowy.
Arka Prestii: Obligacji Skarbowych Subfundusz w Arka Prestiz SFIO zostal utworzony na czas nieokreslony dnia 5 listopada 201 O
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Arka Prestiz Akcji Polskich Subfundusz w Arka Prestiz SFIO zostal utworzony na czas nieokreslony dnia 5 listopada 201 O roku.
Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy Subfundusz w Arka Prestiz SFIO zostal utworzony na czas nieokreslony dnia
5 listopada 201 O roku.
Arka Prestiz Akcji Rosyjskich Subfundusz w Arka Prestiz SFIO zostal utworzony na czas nieokreslony dnia 27 maja 2011 roku
Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych Subfundusz w Arka Prestiz SFIO zostal utworzony na czas nieokreslony dnia 27 maja 2011
roku.
Arka Prestiz Got6wkowy Subfundusz w Arka Prestii: SFIO zosta! utworzony na czas nieokreslony dnia 22 listopada 2013 roku.
Subfundusze nie posiadajq osobowosci prawnej

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Prestii: Obligacji Skarbowych

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiqganie przychod6w z lokat netto Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje

osiqgni~cia

celu inwestycyjnego.
2.

Doch6d

osiqgni~ty

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

powi~ksza

wartosc Aktyw6w Subfunduszu i odpowiednio,

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

3.

Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktyw6w stosuje zasady inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego

4.

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

zamkni~tego.

por~czane

lub gwarantowane przez: Narodowy Bank Polski lub paristwa czlonkowskie Unii Europejskiej. Udzial lokat innych niz

wskazane w zdaniu poprzednim nie mote przekraczac 20% (dwudziestu procent) Aktyw6w Subfunduszu.
Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Prestii: Akcji Polskich

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci Aktyw6w Subfunduszu w wyniku wzrostu wartosci lokat Fundusz nie
gwarantuje
2.

Doch6d

osiqgni~cia

osicigni~ty

celu inwestycyjnego.

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

powi~ksza

wartosc Aktyw6w Subfunduszu i odpowiednio.

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

Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktyw6w stosuje zasady inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego
zamkni~tego.

4.

Subfundusz jest Subfunduszem akcji i co najmniej 66% (szescdziesiqt szesc procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu jest
lokowane w akcje oraz instrumenty o podobnym charakterze. Wyb6r akcji do portfela Subfunduszu

nast~puje

na

podstawie analizy fundamentalnej.
5.

Subfundusz jest funduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% (szescdziesiqt szesc procent) swoich Aktyw6w w aktywa
krajowe, przy czym za aktywa krajowe uznaje

si~

instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibq na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, naleznosci wyrazone w walucie polskiej oraz srodki

pieni~zne

na rachunkach prowadzonych w walucie

polskiej.
Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Prestii: Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci Aktyw6w Subfunduszu w wyniku wzrostu wartosci lokat Fundusz nie
gwarantuje
2.

Doch6d

osiqgni~cia

osiqgni~ty

celu inwestycyjnego.

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

powi~ksza

wartosc Aktyw6w Subfunduszu i odpowiednio,

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

Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktyw6w stosuje zasady inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego
zamkni~tego

4.

Subfundusz jest Subfunduszem akcji i co najmniej 66% (szescdziesicit szesc procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu jest
lokowane w akcje oraz instrumenty o podobnym charakterze. Wyb6r akcji i instrument6w o podobnym charakterze do portfela
Subfunduszu

5.

nast~puje

na podstawie analizy fundamentalnej.

Subfundusz jest regionalnym subfunduszem akcji rynku europejskiego i lokuje co najmniej 66% (szesC:dziesiqt szesc procent)
swoich Aktyw6w w aktywa kraj6w regionu Srodkowej i Wschodniej Europy (z wyjqtkiem Rzeczypospolitej Polskiej), przy czym za
aktywa kraj6w regionu Srodkowej i Wschodniej Europy uznaje si~:
a) instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibq na terytorium: Republiki Czeskiej, Republiki Slowackiej,
Republiki Kazachstanu, Macedonii,

W~gier,

Rumunii, Republiki Bulgarii, Republiki Slowenii, Repubiiki lotewskiej, Republiki

Litewskiej. Republiki Estoriskiej, Republiki Tureckiej, Republiki Chorwacji Federacji Rosyjskiej, Ukrainy Republiki Serbii,
Republiki Czarnog6ry, Bosni i Hercegowiny

takze Republiki Austrii.
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b) naleznosci wyrazone w walutach kraj6w wskazanych w pkt a)
c) srodki pienii;izne na rachunkach prowadzonych w walutach kraj6w wskazanych w pkt a).

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci Aktyw6w Subfunduszu w wyniku wzrostu wartosci lokat. Fundusz nie
gwarantuje osiqgnii;icia celu inwestycyjnego.
2

Doch6d osiqgnii;ity przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powii;iksza wartosc Aktyw6w Subfunduszu i odpowiednio.
wartosc Jednostki Uczestnictwa, a jego wyplata nie jest mozliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

3.

Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktyw6w stosuje zasady inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego
zamknii;itego.

4.

Subfundusz jest Subfunduszem dluznym inwestujqcym w dluzne papiery wartosciowe oraz instrumenty rynku pieniEiJznego
denominowane w walucie polskiej. Udzial lokat innych niz wskazane w zdaniu poprzednim nie mote przekraczac 20%
(dwudziestu procent) Aktyw6w Subfunduszu.

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Prestiz Akcji Rosyjskich
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci Aktyw6w Subfunduszu w wyniku wzrostu wartosci lokat Fundusz nie
gwarantuje osiqgniEiJcia celu inwestycyjnego.
2

Doch6d osiqgnii;ity przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powii;iksza wartosc Aktyw6w Subfunduszu i odpowiednio.
wartosc Jednostki Uczestnictwa. a jego wyplata nie jest mozliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

3.

Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktyw6w stosuje zasady inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego
zamknii;itego.

4.

Subfundusz jest Subfunduszem globalnym inwestujqcym na rynkach akcji i lokuje co najmniej 66% (szescdziesiqt szesc procent)
swoich Aktyw6w w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji. warranty
subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartosciowe. w tym inkorporujqce prawa majqtkowe odpowiadajqce
prawom wynikajqcym z akcji, wyemitowane na podstawie wiasciwych przepis6w prawa polskiego lub obcego) oraz jednostki
uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuiu uczestnictwa, o kt6rych mowa wart. 83 Statutu.

5.

Co najmniej 50% (piE;Jcdziesiqt procent) aktyw6w Subfundusz bE;Jdzie lokowal w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym
charakterze, bezposrednio lub posrednio poprzez jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuiy uczestnictwa
emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania, o kt6rych mowa w art_ 83 Statutu, wyemitowane przez sp6iki, dla kt6rych
podstawowym obszarem prowadzenia dzialalnosci jest terytorium Rosji

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Prestiz Got6wkowy
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartosci Aktyw6w Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje osiqgniE;Jcia
celu inwestycyjnego.
2.

Doch6d osiqgniE;Jty przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powiEiJksza wartosc Aktyw6w Subfunduszu i, odpowiednio,
wartosc Jednostki Uczestnictwa, a jego wyp!ata nie jest mozliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa_

3.

Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktyw6w stosuje zasady inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego
zamkniE;Jtego.

4.

Subfundusz jest Subfunduszem got6wkowym zorientowanym na inwestycje w d!uzne papiery wartosciowe emitowane, porE;Jczane
lub gwarantowane przez: Narodowy Bank Polski, Skarb Panstwa lub Panstwa Czlonkowskie. Udzial lokat innych, niz wskazane
w zdaniu poprzednim, nie moze przekraczac 20% (dwudziestu procent) Aktyw6w Subfunduszu.

Opis stosowanych ograniczen inwestycyjnych Arka Prestiz Obligacji Skarbowych
1.

lnwestycje Subfunduszu w dluzne papiery wartosciowe oraz instrumenty rynku pieniE;Jznego denominowane w walucie innej niz
polska mogq stanowic nie wiE;Jcej niz 20% (dwadziescia procent) Aktyw6w Subfunduszu.

2.

Subfundusz moze lokowac nie wiE;Jcej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci swoich Aktyw6w w jednostki uczestnictwa lub
certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuiy uczestnictwa emitowane przez jednq instytucjE;J wsp61nego
inwestowania majqcq siedzibE;J za granicq.

3.

Subfundusz nie moze nabywac certyfikat6w inwestycyjnych funduszu zamkniE;Jtego, zarzqdzanego przez Towarzystwo, w ramach
pierwszej emisji papier6w wartosciowych tego funduszu. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniE?tego.
zarzqdzanego przez Towarzystwo. nie mogq stanowic wiE;Jcej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
Subfundusz nie inwestuje w akcje

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Presti± Specjalistyczny Fundusz lnwestycy1ny Otvvarty

5. Papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

pieni~znego

udzialy w tym podmiocie nie mega stanowic lqcznie
Ograniczeri tych nie stosuje

si~

wyemitowane przez jeden podmiot wierzytelnosci wobec tego podmiotu i
wi~cej

niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
por~czonych

do papier6w wartosciowych emitowanych,

Paristwa. Narodowy Bank Polski, paristwa nalezqce do OECD albo

mi~dzynarodowe

lub gwarantowanych przez Skarb

instytucje finansowe, kt6rych czlonkiem jest

Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z panstw nalezqcych do OECD.
6.

Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogq stanowic

wi~cej

niz 25% (dwadziescia pi<;;6 procent) wartosci

Aktyw6w Subfunduszu.
Depozyty w jednym banku krajowym. banku zagranicznym lub instytucji kredytowej. w rozumieniu Ustawy. nie mogq stanowi6
wit?cej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
8. Waluta obca jednego paristwa lub euro nie moze stanowic wi<;;cej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
9.

Subfundusz moze zawierac umowy majqce za przedmiot instrumenty pochodne zgodnie z warunkami okreslonymi w Statucie.

1 O Fundusz na rachunek Subfunduszu moze zaciqgac, wylqcznie w bankach krajowych. instytucjach kredytowych lub bankach
zagranicznych, w rozumieniu Ustawy, pozyczki i kredyty o lqcznej wysokosci nieprzekraczajqcej 20% (dwadziescia procent)
Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu. w chwili zawarcia umowy pozyczki lub kredytu.
11 Subfundusz przy dokonywaniu

lokat Aktyw6w stosuje ograniczenia inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu

inwestycyjnego zamknit?tego.
Peine i szczeg61owe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Funduszu, oraz zasady polityki
inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka Prestiz Obligacji Skarbowych subfundusz w Arka Prestiz SFIO zawarte zostaly w rozdziale
16 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach
inwestycyjnych (Dz.U.2014. 157 z p62n. zm ). zwanej dalej Ustawq.

Opis stosowanych ograniczen inwestycyjnych Arka Prestii: Akcji Polskich
lnwestycje Subfunduszu w dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni<;;znego mogq stanowic nie

wi~cej

niz 34%

(trzydziesci cztery procent) Aktyw6w Subfunduszu.
2.

Fundusz moze dokonywa6 Kr6tkiej Sprzedazy papier6w wartosciowych lub instrument6w rynku

pieni~znego.

tqczna wartosc

papier6w wartosciowych lub instrument6w rynku pieni~znego, b~dqcych przedmiotem Kr6tkiej Sprzedazy, nie moze przekroczyc
30% (trzydziestu procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu, przy czym maksymalna wartosc papier6w wartosciowych lub
instrument6w rynku pieni<;;znego jednego emitenta, bt?dqcych przedmiotem Kr6tkiej Sprzedazy, nie

b~dzie

wyzsza niz 20%

(dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
3.

Subfundusz moze lokowac nie Wit?cej niz 34% (trzydziesci cztery procent) wartosci swoich Aktyw6w w jednostki uczestnictwa lub
certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuly uczestnictwa emitowane przez jednci instytucjt? wsp61nego
inwestowania majctcci siedzibt? za granicci.

4.

zamkni~tego,

Subfundusz nie moze nabywac certyfikat6w inwestycyjnych funduszu
w ramach pierwszej emisji papier6w wartosciowych tego funduszu.
zamkniE?tego, zarzqdzanego przez Towarzystwo, nie mogci stanowic

zarzcidzanego przez Towarzystwo,

Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego

wi~cej

niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w

Subfunduszu.
5.

Papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez jeden podmiot wierzytelnosci wobec tego podmiotu i

udzialy w tym podmiocie nie mogci stanowic lctcznie wi~cej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu
Ograniczeri tych nie stosuje

si~

do papier6w wartosciowych emitowanych,

por~czonych

lub gwarantowanych przez Skarb

Paristwa, Narodowy Bank Polski, paristwa nalezqce do OECD albo mit?dzynarodowe instytucje finansowe, kt6rych czlonkiem jest
Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z paristw nalezqcych do OECD.
6.

Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogci stanowic wit?cej niz 25% (dwadziescia

pi~c

procent) wartosci

Aktyw6w Subfunduszu.
7

Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej, w rozumieniu Ustawy, nie mogq stanowic
wi~cej

niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
wi~cej

8.

Waluta obca jednego paristwa lub euro nie moze stanowic

9.

Subfundusz moze zawierac umowy majqce za przedmiot instrumenty pochodne zgodnie z warunkami okreslonymi w Statucie.

niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

10. Fundusz na rachunek Subfunduszu moze zacicigac wylcicznie w bankach krajowych. instytucjach kredytowych lub bankach
zagranicznych, w rozumieniu Ustawy, pozyczki i kredyty o lqcznej wysokosci nieprzekraczajcicej 20% (dwadziestu procent)
Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu, w chwili zawarcia umowy pozyczki lub kredytu.
11 Subfundusz przy dokonywaniu
inwestycyjnego zamkniE?lego.

lokat Aktyw6w stosuje ograniczenia inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Specjalistyczny Fundusz /nwestycyjny Otwarty

Pelne i szczeg6lowe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Funduszu, oraz zasady polityki
inwestycyJnej i zasady lokowania dla Arka Prestit Akcji Polskich subfundusz w Arka Prestit SFIO zawarte zostaly w rozdziale 12
Statutu Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawci z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach
inwestycyjnych (Dz U 2014 157 z p6zn. zm.). zwanej dalej Ustawci
Opis stosowanych ograniczen inwestycyjnych Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy
lnwestycje Subfunduszu w dlutne papiery wartosciowe i instrumenty rynku

pieni~tnego

mogci s!anowic nie

wi~cej

nit 34%

(trzydziesci cztery procent) Aktyw6w Subfunduszu.
2

Subfundusz mote iokowac nie

wi~cej

nit 34% (trzydziesci cztery procent) wartosci swoich Aktyw6w w jednostki uczestnictwa lub

certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytu!y uczestnictwa emitowane przez jedmi instytucjEi wsp61nego
inwestowania. majcicci
3.

siedzib~

za granicq

Subfundusz nie mote nabywac certyfikat6w inwestycyjnych funduszu zamkni€1tego. zarzcidzanego przez Towarzystwo,
w ramach pierwszej emisji papier6w wartosciowych tego funduszu. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego
zamkni~tego.

zarzcidzanego przez Towarzystwo, nie mogci stanowic wi<?cej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w

Subfunduszu.
4.

Papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

pieni~tnego

wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelnosci wobec tego podmiotu

i udzia!y w tym podmiocie nie mogci stanowic lcicznie wi<?cej nit 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
Ograniczen tych nie stosuje si€1 do papier6w wartosciowych emitowanych, porEiczonych lub gwarantowanych przez Skarb
Panstwa. Narodowy Bank Polski, panstwa nalezcice do OECD albo mi€1dzynarodowe instytucje finansowe. kt6rych czlonkiem jest
Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z panstw naletcicych do OECD.
5.

Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogci stanowic wiEiceJ nit 25% (dwadziescia pi<?C procent) wartosci
Aktyw6w Subfunduszu

6.

Depozyty w jednyrn banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej. w rozumieniu Ustawy. nie mogci stanowic
wi€1cej nit 20% (dwadzie5cia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

7.

Waluta obca jednego panstwa lub euro nie mote stanowic wi€1cej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

8.

Subfundusz mote zawierac umowy majcice za przedmiot instrumenty pochodne zgodnie z warunkami okreslonymi w Statucie.

9.

Fundusz mote dokonywac Kr6tkiej Sprzedazy papier6w wartosciowych lub instrument6w rynku pieni€1tnego. tciczna wartosc
papier6w wartosciowych lub instrument6w rynku pieni€1tnego, bEidcicych przedmiotem Kr6tkiej Sprzedazy. nie mote przekroczyc
30% (trzydziestu procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu, przy czym maksymalna wartosc papier6w wartosciowych lub
instrument6w rynku pieni<?i:nego jednego emitenta. b<?dcicych przedmiotem Kr6tkiej Sprzedaty, nie b<idzie wytsza niz 20%
(dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

1 O. Fundusz na rachunek Subfunduszu mote zacicigac, wylcicznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach
zagranicznych, w rozumieniu Ustawy, potyczki i kredyty o lcicznej wysokosci nieprzekraczajcicei 20% (dwadziestu procent)
Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu, w chwili zawarcia umowy potyczki lub kredytu.
11 Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktyw6w stosuje ograniczenia inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu
inwestycyjnego zamkni€1tego.
Peine i szczeg6!owe informacje o ograniczeniach inv:estycyjnych, kt6rym podlegajci lokaty Funduszu. oraz zasady polityki
inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka Prestit Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy subfundusz w Arka Prestit SFIO zawarte
zosta!y w rozdziale 14 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawci z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.2014157 z p6fo. zm }, zwanej dalej Ustawci
Opis stosowanych ograniczen inwestycyjnych Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych
Subfundusz jest Subfunduszem d!uznym inwestujqcym w dlutne papiery wartosciowe oraz instrumenty rynku pieni<?i:nego
denominowane w walucie polskiej. Udzial lokat innych nit wskazane powytej nie mote przekraczac 20% (dwudziestu procent)
Aktyw6w Subfunduszu.
2.

Fundusz mote dokonywac Kr6tkiej Sprzedaty papier6w wartosciowych lub instrument6w rynku pieni€1tnego. tciczna wartosc
papier6w wartosciowych lub instrument6w rynku pieni€1i:nego, b<?dcicych przedmiotem Kr6tkiej Sprzedaty, nie mote przekroczyc
30% (trzydziestu procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu, przy czym maksymalna wartosc papier6w wartosciowych lub
instrument6w rynku pieni€1i:nego jednego emitenta, bEidqcych przedmiotem Kr6tkiej Sprzedaty, nie b<?dzie wytsza nit 20%
(dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

3.

Subfundusz mote inwestowac w obligacje zamienne na akcje, w zwicizku z czym motliwe jest, ii: przejsciowo wsr6d lokat
Subfunduszu b<?dci znajdowac si€1 akcje i prawa wynikajcice z akcji Udzial akcji i praw wynikajqcych z akcji nie mote przekraczac
10% (dziesi<?ciu procent) Aktyw6w Subfunduszu.

4.

Papiery wartosciowe lub instrumenty rynku pieni<?tnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelnosci wobec tego podmiotu i
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udzia!y w tym podmiocie nie mogq stanowic lqcznie wiE;cej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
Ograniczeri tych nie stosuje SiE; do papier6w wartosciowych emitowanych. porE;czonych lub gwarantowanych przez Skarb
Paristwa. Narodowy Bank Polski. paristwa nalezqce do OECD albo miE;dzynarodowe instytucje finansowe. kt6rych czlonkiem iest
Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z paristw nalezqcych do OECD.
5.

Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogq stanowic wiecej niz 25% (dwadziescia piE?6 procent) wartosci
Aktyw6w Subfunduszu

6.

Depozyty w jednym banku krajowym. banku zagranicznym lub instytucji kredytowej. w rozumieniu Ustawy. nie mogq stanowic
wi"?cej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

7.

Waluta obca jednego paristwa lub euro nie moze stanowic WiE?cej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu

8.

Subfundusz moze zawierac umowy majqce za przedmiot instrumenty pochodne zgodnie z warunkami okreslonymi w Statucie.

9.

Subfundusz moze lokowac do 20% (dwudziestu procent) wartosci swoich Aktyw6w w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty
inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuly uczestnictwa emitowane przez jednq instytuc]E? wsp61nego
inwestowania majqC<! siedzibE: za granicq. Fundusze inwestycyjne oraz instytucje wsp61nego inwestowania, kt6rych tytuly
uczestnictwa bE:dzie nabywal Subfundusz, zgodnie z politykq inwestycyjnq, sci zobowiqzane do lokowania co najmniej 66%
(szescdziesi"?ciu szesciu procent) swoich aktyw6w w dluzne papiery wartosciowe i instrumenty finansowe o podobnym
charakterze.

10. Subfundusz nie moze nabywac certyfikat6w inwestycyjnych funduszu zamkni"?tego, zarzqdzanego przez Towarzystwo, w ramach
pierwszej emisji papier6w wartosciowych tego funduszu. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniE:tego,
zarzqdzanego przez Towarzystwo, nie mogci stanowic wiE:cej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
11. Fundusz na rachunek Subfunduszu moze zaciqgac, wylcicznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach
zagranicznych. w rozumieniu Ustawy, pozyczki i kredyty o lqcznej wysokosci nieprzekraczajqcej 20% (dwudziestu procent)
Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu, w chwili zawarcia umowy pozyczki lub kredytu.
12. Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktyw6w stosuje ograniczenia inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu
inwestycyjnego zamkniE:tego.
Pelne i szczeg61owe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Funduszu oraz zasady polityki
inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych subfundusz w Arka Prestiz SFIO zawarte zostaly
w rozdziale 13 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.2014.157 z p6zn. zm.}, zwanej dalej Ustawq.
Opis stosowanych ograniczen inwestycyjnych Arka Prestii: Akcji Rosyjskich

1.

Subfundusz jest Subfunduszem globalnym inwestujqcym na rynkach akcji i lokuje co najmniej 66% (szescdziesiqt szesc procent)
swoich Aktyw6w w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze oraz jednostki uczestnictwa lub certyfikaty
inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuly uczestnictwa emitowane przez jednq instytuc]E: wsp61nego
inwestowania majqCq siedzibE: za granicq.

2.

Co najmniej 50% (piE:6dziesi<1t procent) aktyw6w Subfundusz bE:dzie lokowal w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym
charakterze, bezposrednio lub posrednio poprzez jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuly uczestnictwa
emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania wyemitowane przez sp6lki, dla kt6rych podstawowym obszarem
prowadzenia dzialalnosci jest terytorium Rosji.

3.

lnwestycje Subfunduszu w dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieniE:Z:nego mogq stanowic nie wiE:cej niz 34%

4.

Subfundusz moze lokowac do 50% (PiE:6dziesiE;ciu procent) wartosci swoich Aktyw6w w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty

(trzydziesci cztery procent) Aktyw6w Subfunduszu.

inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuly uczestnictwa emitowane przez jednq instytucjE; wsp61nego
inwestowania majqcq siedzibE1 za granicq. Fundusze inwestycyjne oraz instytucje wsp61nego inwestowania. kt6rych tytuly
uczestnictwa bE:dzie nabywal Fundusz, zgodnie z politykq inwestycyjnq, Sq zobowiqzane do lokowania co najmniej 66%
(szescdziesiE:ciu szesciu procent) swoich aktyw6w w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (w szczeg61nosci
prawa poboru. prawa do akcji).
5.

Subfundusz nie moze nabywac certyfikat6w inwestycyjnych funduszu zamkniE:tego, zarzqdzanego przez Towarzystwo, w ramach
pierwszej emisji papier6w wartosciowych tego funduszu. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniE:tego,
zarzqdzanego przez Towarzystwo, nie mogq stanowic wiE;cej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

6.

Papiery wartosciowe lub instrumenty rynku pieniE:Z:nego wyemitowane przez ]eden podmiot, wierzytelnosci wobec tego podmiotu i
udzialy w tym podmiocie nie mogq stanowic !qcznie wiE;cej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
Ograniczeri tych nie stosuje siE; do papier6w wartosciowych emitowanych. porE:czonych lub gwarantowanych przez Skarb
Paristwa. Narodowy Bank Polski, paristwa nalezace do OECD albo miE:dzynarodowe instytucje finansowe. kt6rych cz!onkiem jest
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Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z panstw nalez;qcych do OECD.
7.

Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mog;q stanowic wi€1cej niz 25% (dwadziescia piE/C procent) wartosci
Aktyw6w Subfunduszu.

8.

Depozyty w jednym banku krajowym. banku zagranicznym lub instytucji kredytowej. w rozumieniu Ustawy. nie mog;q stanowic
wiecej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
Waluta obca jednego par'lstwa lub euro nie moze stanowic wiE1cej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

9

o. Subfundusz moze zawierac umowy maj;qce za przedmiot instrumenty pochodne zgodnie z warunkami okreslonymi w Statucie.
Fundusz moze dokonywac Kr6tkiej Sprzedazy papier6w wartosciowych lub instrument6w rynku pieniE?i:nego t;qczna wartosc
papier6w wartosciowych lub instrument6w rynku pieniE1i:nego, bE1d;qcych przedmiotem Kr6tkiej Sprzedazy. nie moze przekroczyc
30% (trzydziestu procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu. przy czym maksymalna wartosc papier6w wartosciowych lub
instrument6w rynku pienit?inego jednego emitenta, bt?d<qcych przedmiotem Kr6tkiej Sprzedazy, nie bEidzie wyzsza niz 20%
(dwadziescia procent} wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
12 Fundusz na rachunek Subfunduszu moze zacic:igac, wyl;qcznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach
zagranicznych, w rozumieniu Ustawy, pozyczki i kredyty o l;qcznej wysokosci nieprzekraczaj;qcej 20% (dwadziescia procent)
Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu, w chwili zawarcia umowy pozyczki lub kredytu.
13. Subfundusz przy dokonywaniu !okat Aktyw6w stosuje ograniczenia inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu
inwestycyjnego zamkniE/tego.
Peine i szczeg6lowe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegaj;q lokaty Funduszu oraz zasady polityki
inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka Prestiz Akcji Rosyjskich subfundusz w Arka Prestiz SFIO zawarte zostaly w rozdziale
15 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawc:i z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach
inwestycyjnych (Dz U.2014 157 z p6tn. zm.), zwanej dalej Ustawc:i
Opis stosowanych ograniczen inwestycyjnych Arka Prestiz Got6wkowy

Subfundusz jest Subfunduszem got6wkowym zorientowanym na inwestycje w dluzne papiery wartosciowe emitowane, porE/czane
lub gwarantowane przez: Narodowy Bank Polski, Skarb Par'lstwa lub Par'lstwa Czlonkowskie. Udzial lokat innych, niz wskazane
w zdaniu poprzednim, nie moze przekraczac 20% (dwudziestu procent) Aktyw6w Subfunduszu.
2.

Maksymalny, wazony wartosci;q lokat, sredni termin do wykupu lokat wchodz;qcych w sklad portfela inwestycyjnego Subfunduszu,
nie moze bye dluzszy niz rok. W przypadku instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu. term in do wykupu jest r6wny
terminowi do wykupu najblizszego kuponu.

3.

Lokaty denominowane w walucie innej niz polska mogc:i stanowic nie wiE1cej niz 5% (pif:2C procent) Aktyw6w Subfunduszu.

4.

Subfundusz nie inwestuje w akcje.

5.

Papiery wartosciowe lub instrumenty rynku pienit?i:nego wyemitowane przez jeden podmiot wierzytelnosci wobec tego podmiotu
i udzialy w tym podmiocie. nie mogc:i stanowic lc:icznie wit?cej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
Ograniczer'l tych nie stosuje sit? do papier6w wartosciowych emitowanych, porf:2czonych lub gwarantowanych przez Skarb
Panstwa, Narodowy Bank Polski, par'lstwa nalez;qce do OECD albo mit?dzynarodowe instytucje finansowe. kt6rych czlonkiem jest
Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z par'lstw nalezc:icych do OECD.

6.

Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogc:i stanowic wi€1cej niz 25% (dwadziescia pit?c procent) wartosci
Aktyw6w Subfunduszu

7.

Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej, w rozumieniu Ustawy, nie mogc:i stanowic
Wit?cej nit 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

8.

Waluta obca jednego paristwa lub euro nie moze stanowic wit?ce] niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

9.

Subfundusz moze zawierac umowy majc:ice za przedmiot instrumenty pochodne zgodnie z warunkami okreslonymi w Statucie.

1O. Fundusz na rachunek Subfunduszu moze zaci;qgac, wylc:icznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach
zagranicznych

w rozumieniu Ustawy, pozyczki i kredyty o l;qcznej wysokosci nieprzekraczaj;qcej 20% (dwadziescia procent)

Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu, w chwili zawarcia umowy pozyczki lub kredytu.
11 Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktyw6w stosuje ograniczenia inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu
inwestycyjnego zamknit?tego.
Peine i szczeg61owe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegaj;q lokaty Funduszu oraz zasady polityki
inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka Prestiz Got6wkowy subfundusz w Arka Prestiz SFIO zawarte zostaly w rozdziale 18
Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawc:i z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach
inwestycyjnych (Dz.U.2014.157 z p6zn. zm.), zwanej dalej Ustawc:i
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Ill. Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych
Firma Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych
BZ WBK Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych SA
Siedziba i adres Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych
61-739 Poznan. placWolnosci 16
Dane rejestrowe
Sp61ka wpisana do rejestru przedsi<;:biorc6w prowadzonego przez S9d Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.
Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S9dowego, nr KRS 0000001132.

IV. Okres sprawozdawczy i dzien bilansowy
Prezentowane roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie
finansowe zostalo sporz9dzone na dzien 31 grudnia 2014 roku. Dane por6wnawcze obejmuj9 okres od 1 stycznia 2013 roku
do 31 grudnia 2013 roku.

V.

Kontynuowanie dziatalnosci przez Fundusz oraz okolicznosci wskazujqce na
zagrozenie kontynuowania dziatalnosci Funduszu
Sprawozdanie finansowe zostalo sporz9dzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz jego Subfundusze
w daj9cej si;;: przewidziec przyszlosci. Nie istniej9 okolicznosci wskazuj9ce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci Funduszu
i jego Subfunduszy.

VI. Wskazanie zakresu zmian dotyczqcych liczby posiadanych przez Fundusz
Subfunduszy w okresie sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczym liczba posiadanych przez Fundusz Arka Prestiz SFIO Subfunduszy nie ulegla zmianie.

VII. Dane identyfikujqce biegtego rewidenta
KPMG Audyt Sp61ka z ograniczon9 odpowiedzialnosci9 sp6lka komandytowa
ul Chlodna 51
00-867 Warszawa
KPMG Audyt Sp6lka z ograniczon9 odpowiedzialnosci9 sp6lka komandytowa jest podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdan finansowych wpisanym na list;;: pod numerem 3546.

VIII. Wskazanie kategorii jednostek uczestnictwa i cech je r6znicujqcych
Nie dotyczy.

IX. Metodologia przygotowania potqczonego sprawozdania finansowego
Pol9czone sprawozdanie finansowe Arka Prestiz SFIO sporz9dzone zostalo poprzez zsumowanie odpowiednich pozycji
sprawozdan jednostkowych Subfunduszy Arka Prestiz Obligacji Skarbowych, Arka Prestiz Akcji Polskich, Arka Prestiz Akcji
Srodkowej i Wschodniej Europy. Arka Prestiz Akcji Rosyjskich, Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych oraz Arka Prestiz
Got6wkowy, zgodnie z § 36 ust. 1 Rozporz9dzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczeg61nych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859).

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Specjaiistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty

Polctczone zestawienie lokat

31.12.2014 r.

i

Wartosc
wedlug ceny
nabycia

Sktadniki lokat

31.12.2013

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzieli

Procentowy
udzialw
-·

I

Wartosc
wedlug ceny
nabycia

!

I

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzieli

Procentowy
udzialw

..

:11.f....

·::~

-··-· ·--·'1

i
i

Prawa poboru

2 1571

Kwity depozytowe

....... ,
ilY

0,06%

I

I

Listy zastawne

L <.;:>U U! ! !Vi

1 840

I

~'-''-''-'''-'

fJVV! 1VV!

..

44 854

45

,_..

it'

Udziaty w sp6!kach z ograniczona,
odpowiedzialnoscia,

I

·I

Jednostki uczestnictwa

I

Certyfikaty inwestycy1ne

Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania
maja,ce siedzib<? za granica,

265

126 118

....

V .,.._,,._jtC!l,....,...,,_,,

I

I

I

I

I

I
Depozyty

I

I

. II

I

Waluty

.

.

Nieruchomosci

.

.

Statki morskie

.

· 1

i
I
.i

·

1

I

·I

.1
I

lnne
Suma

I

.i
I
2 831 809 i

.

2982410

·I
98,09%

2 047 007

2 076 0751
I

94,23%

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestlt Speqa/1styczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty

Polctczony bilans
(w tysiqcach ztotych)
I

31.12.2014 r.

31.12.2013 r.

2 203 167

-·

46 389

··-·-'"Y

2. Naleznosci

I

387

3. Transakcje przy zobowiqzaniu siE; drugieJ strony do odkupu

41 711

26 734
II

53 969
I

4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku. w tym

- dluzne papiery wartosciowe

2 317 984

1 623 750

2 196 990

1 452 407

5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku. w tym

- dluzne papiery wartosciowe

664 426

I
452 325

485 663

403 083

II. Zobowiqzania

49 256

49 831

Ill. Aktywa netto

2 991 275

2 153 336

2 693 293

1 966 757

I

!

I
I

I

JV. Kapital Funduszu

•ill• .. - - -

I

7 354 225

1 Kapital wplacony

I

(4 660 932)

2. Kapital wyplacony

5 265 998

(3 299 241)

I

166 378

I
I

I

V. Dochody zatrzymane

l

227 263

I
!
1. Zakumulowane. nierozdysponowane przychody z lokat netto

159 766

I

80 006

I

67 497

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

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

VII. Kapital Funduszu i zakumulowany wynik z operacji

I

l

!
I

86 372

70 719

20 201

2 991 275

2 153 336

Polqczony bilans nalezy analizowac lqcznie z wprowadzeniem i sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy, kt6re stanowi<i integralnq
cz~sc

sprawozdania finansowego.

I

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Presti± Specjalistyczny Fundusz lnwestycy}ny Otwarty

Polctczony rachunek wyniku z operacji
(w tysiqcach ztotych)
1.01.2014 r.31.12.2014 r.

1.01.2013 r.31.12.2013 r.

123 814

L Przychody z !okat

3 982

2 931

2 Przychody odseikowe
3. Dodatnie sa!do r6znic
4 Pozostale

3 Op!aty zwiqzane z prowadzeniem reiestru aktyw6w funduszu

4

4
44 054

40 485

V. Przychody z lokat netto

79 760

47 068

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

31 643

(26 216)

(18 875)

45 104

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym

(1 098)

z tytulu r6znic kursowych
z wyceny lokat w tym

111 403

VII. Wynik z operacji

Pofqczony rachunek wyniku z operacji nalezy analizowac lqcznie z wprowadzeniem i sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy,
kt6re stanowiq integralnq

cz~sc

sprawozdania finansowego.

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit SpeCja/1styczny Fundusz lnwestycy1ny Otwarty

Polciczone zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysiqcach zfotych)
r.-

1.01.2013 r.-

31.12.2014 r.

79 760

(strata) ze zbycia lokat

(1s 875)

47 068

II

45 104

50 518

tytulu wyniku z operacji

111 4031

4. Dystrybuqa dochod6w (przychod6w) Funduszu (razem). w tym
I

I

a) z przychod6w z lokat netto

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem). w tym

a) zmiana kapitalu wplaconego
uczestnictwa)

(powi~kszenie

kapitalu z tytulu zbytych Jednostek

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

6. tqczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

726 536

(214 637)

2 088 227

2 275 201

1 361 691

2 489 838

837 939

(193 785)

Potqczone zestawienie zmian w aktywach netto nalezy analizowac lqcznie z wprowadzeniem i sprawozdaniami jednostkowymi
Subfunduszy, kt6re stanowiq integralnq CZ!?SC sprawozdania finansowego.
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Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
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( ,.Fundusz" ) zarzqdzanego przez

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dzialalnosc jako fundusz
z wydzielonymi subfunduszami:
Arka Prestiz Obligacji Skarbowych,
Arka Prestiz Akcji Polskich,
Arka Prestiz
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- Arka Prestiz Akcji Polskich,
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Bank Handlowy w Warszawie S.A., petniq.cy obowiqzki depozytariusza dla Arka Prestiz
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego

Otwartego

( ,,Fundusz'· ) zarzq.dzanego przez

BZ WBK Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dziafalnosc jako fundusz
z wydzielonymi subfunduszami:
- Arka Prestiz Obligacji Skarbowych.
Arka Prestiz Akcji Polskich,
- Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych.
- Arka Prestiz Akcji
Arka Prestiz Got6wkowy.
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Bank Handlowy w Warszawie S.A., petniqcy obowiqzki depozytariusza dla Arka Prestiz
Spe~jalistycznego

Funduszu Inwestycyjnego

Otwartego

( .,Fundusz" ) zarzqdzanego przez

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dziafalnosc

fundusz

z wydzielonymi subfunduszami:
. Arka Prestiz Obligacji Skarbowych,
· Arka Prestiz Akcji Polskich,
Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy.
Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych,
Arka Prestiz Akcji Rosyjskich.
· Arka Prestiz Got6wkowy,

dzialajqc w zwiqzku z § 37 ust. I pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24
rnku w
Nr 249. poz.

zasad rachunkowosci
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2007
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OSWIADCZENIE DEPOZYT ARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
Spe~jalistycznego

pelni~cy

Funduszu Inwestycyjnego

obowiqzki depozytariusza dla Arka Prestiz

Otwartego

( .,Fundusz'' ) zarzq,dzanego przez

BZ WBK Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych S.A. i prowadzq,cego dzialalnos6 jako fundusz
z wydzielonymi subfunduszami:
- Arka Prestiz Obligacji Skarbowych,
- Arka Prestiz Akcji Polskich,
- Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy.
- Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych.
- Arka Prestiz Akcji Rosyjskich.
Arka Prestiz Got6wkowy.

dzialajq,c w zwiq,zku z § 37 ust. I pkt 2 Rozporzl}dzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie
Nr 249. poz. I

zasad rachunkowosci
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2014 roku
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Bank Handlowy w W arszawie S.A.

sprawozdaniu
2014 rnku do

Warszawa, dnia 27 marca 2015 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A.. pelnhicy obowiqzki depozytariusza dla Arka Prestii:
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego

Otwartego

( .,Fundusz" ) zarz::j.dzanego przez

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadz::j.cego dzialalnosc

fundusz

z wydzielonymi subfunduszami:
- Arka Prestiz Obligacji Skarbowych,
- Arka Prestiz Akcji Polskich,
- Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych,
Arka Prestiz Akcji Rosyjskich.
- Arka Prestiz Got6wkowy.

2

dzialajq.c w zwiq.zku z § 37 ust. I
roku w sprawie
Nr 249. poz. I
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na rachunkach

w
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oraz

z
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Bank Handlowy w Warszawie S.A.

2014 roku do 3

2014 roku s~

ze

dnia 27 marca 2015 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYT ARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A.. pelniqcy obowiqzki depozytariusza dla Arka Prestiz
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego

Otwartego

( ..Fundusz" ) zarz<J:dzanego przez

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadz<J:cego dziablnosc jako fundusz
z wydzielonymi subfunduszami:
Arka Prestiz Obligacji Skarbowych.
- Arka Prestiz Akcji Polskich,
Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy.
Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych,
Arka Prestiz

Rosyjskich,

- Arka Prestiz Got6wkowy.

dzia!ajqc w zwiqzku z § 37 ust. l

dane

2007
U. z 2007 r.

zasad rachunkowosci

roku w sprawie
Nr 249. poz. I

2 Rozporz<J:dzenia Ministra Finans6w z dnia 24

oswiadcza. ze:

stan6w

w

z

zapisanych na rachunkach pieni(;':Znych i rachunkach ""'""'"''""

subfunduszu Arka Prestiz

w

za okres od l
faktycznym.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

2014 roku do 31

2014 roku

ze stanem

LIST TOW ARZYSTW A
SKIEROWANY DO UCZESTNIKOW FUNDUSZU

BZ WBK Towarzvstwo Fumluszv 1nwestvcv1nvch SJt
~t wo~nosci ltl

61-139 Poznan
t~tef~m: 801123 801 iuh [+481618851919

Szanowni Paristwo 1
Odda1emy w Paristwa

r~ce

sprawozdania finansowe funduszu Arka Prestiz Specjal1stycznego Funduszu

lnwestycyJnego Otwartego wraz ze sprawozdaniami Jednostkowymi subfunduszy za rok 2014.
Zacht;camy do jego lektury, gdyz zawiera ono kompleksowe informacje dotyczqce funduszu Arka Prest1z SF!O
i 1ego subfunduszy, m.in. bilans, rachunek wyniku oraz sklad portfela na koniec 2014 roku.
W tabeli ponizeJ prezentuJemy wynik1 inwestycyjne subfunduszy funduszu parasolowego. a nasti;pnie kr6tko
komentuiemy wyniki kazdego z nich

stopyzwrotu ·~

I subfundusze funduszu Arka Prestiz SFIO

w okresie

(jednostk1 uczestnictwa wyrazone w PLN)

31.12.2013 r.-

!

I

I
31.12.2014 r.
I
-···- ·-···--··- .. _. _ ...._ _ _ ,,_ · - - -.. ·-· ·-··-~·- ..- · - · - · - _ J
. Arka Prestiz Got6wkowy (PLN)
I
2,21%
I
f- ..- -....-

·- -· -

.. -···-· ...- ....- ... - ...-

Arka Prestiz ObligaCji Skarbowych (PLN)

I

...--...-

.....- . .-

.. - ·

- · · - ·-· -

8,04%

·-·

I

T-

i

1

·435°/;-- - 1
r·_ ...._ .. ··-· ...- ......-,. ·-· ~......_. ·--· _ ...._ .. ·-· ..- ·-···_...._ .. ·+..-· ..._. -· ·- ·- ~
. Arka Prestiz Akcj1 Polsk1ch (PLN)
(5,37)%
!
1 ArkaPrestitObligaCJi Korporacyjnych
~ ·-·
1

(PLN)- - - -

.

._ ....._..._. . ._ ...._ . . ._......._ .. _...._

· - · · · - · ..

Arka Prestiz Akcji Rosyjskich (PLN)

_ ...._ ...._

r-MaPrest1z AkcJi SrodkoweTiwschodnieJ Europy (PLN).
I . - ..-

...-

.... - ....-

..- -..-

..- . ··- ..-

.....- .....-

..

_

...

_

--

(32,04)%

.

- 6,31 · -

....- ...- ....- -.. --.,;_· ..-

...- .... - ...-· ...-·

Poclane wyniki Sq stopa1rn zwrotu ;ednostki uczestnictwa subfunduszy w podanych okresach oparte Sq na
danych historycznych 1 me uwzglqdniaJq podatku od dochod6w kapitalowych ani oplat ZWtqzanych ze zbyciem
1

odkupieniem 1ecinostek uczestnictwa. zgodnie z Tabelq Oplat dosti;:pnq na stronie www.prestiz.arkapl.

Funclusz nie gwarantu1e osiqgnif?Cia po(Jobnych wyntk6w w przyszlosci

Stopy zwrotu Sq wyliczone na

podstaw1e wyceny sprawozdawczej1eclnostek uczestnictwa na dz1en 31 grudrna 2014 roku.

Subfundusze got6wkowe i pieni~i:ne: Arka Prestiz Got6wkowy

Rok

2014

uplynql

pod

znakiem

wzrost6w

cen

instrument6w

dluznych.

Hossa

nie

ominE?la

obligaCJi

zm1ennokuponowych oraz o kr6tkich terminach zapadalnosc1, choc w przypadku tych instrument6w wzrost cen nie
by! tak spektakularny, Jak w przypadku obligacji stalokuponowych o dlugim terminie do wykupu. Gl6wnq przyczynq
dobreJ koniunktury na rynku by! spadaJ<1CY wskaznik inflaCJI i w konsekwencji pojawienie siE? oczekiwari na obnizki
stop procentowych przez Radi; Polityki PieniE?Z:neJ
bezp1eczne aktywa.

www.arka.pl

Oodatkowym wsparciem by! utrzymuJqCY siE? popyt na

Subfundusz Arka Prestiz Got6wkowy w ubieglym roku zanotowal wynik s/abszy od
konkurencji z kategorii got6wkowych i pieni~znych
charakterem. co

wi~kszosci

funduszy

Bylo to spowodowane jego relatywnie konserwatywnym

przejawia SiE? nizszym ryzykiem stopy procentowej oraz niewielkim udzialern papier6w

korporacyjnych w portfelu. To tez zdecydowalo o s/abszej partycypacji w spadkach rentownosc1.

Subfundusze dfu:Zne polskie papiery skarbowe: Arka Prestiz Obligacji Skarbowych

Czynnikiem. kt6ry przescidzil o wzrostach kurs6w obl1gacji skarbowych, by/

gl~bszy

od oczekiwan spadek 1nflaq1

W pierwszej polowie roku nieoczekiwanyrn czynn1kiem obnizajcicyrn poziorn cen konsurnpcyJnych bylo ogran1czenie
eksportu zywnosci do Rosji, natorniast blizej konca roku g/6wnym sprawcci spadku inflaqi (a nawet spadku
przeci~tnego

poziomu cen w koszyku d6br i uslug konsumpcyjnych) by/ spadek cen ropy naftoweJ w konsekwencJi

paliw plynnych. Bardzo niska inflacja w Polsce da/a zas impuls do oczekiwania i nastE1pn1e przeprowadzenia
obnizki stop procentowych NBP. a oczek1wana i realizowana polityka Europejskiego Banku Centralnego
spowodowala naplyw inwestor6w zagranicznych na nasz rynek. dodatkowo zwiE1kszaJqC silE1 trendu wzrostowego
cen obligacj1.
Dz1~ki

stosunkowo duzej ekspozyqi na ryzyko stopy procentoweJ (duzy udzial w portfelu Subfunduszu obligaCJI

o srednirn i dlugim terminie do wykupu) stopa zwrotu Arki Prest1z Obligaqi Skarbowych w skali roku 2014 zaliczala
siE? do naJlepszych w kategori1 funduszy skarbowych.

Subfundusze dfu:Zne polskie korporacyjne: Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych

Rynek zlot6wkowych obhgacji korporacyjnych. ze

wzgl~du

na dominaCJE1 em1sJi o zmiennyrn oprocentowaniu

w niewielkim stopniu skorzystal na globalnym trendz1e spadku rentownosci. Utrzymywaly SIE1 natomiast wysok1e
marze kredytowe. co pozwolilo na wypracowanie atrakcyjnych stop zwrotu. Pod wplywem wzrostu awerSJI do
ryzyka w drugiej polowie roku slab1ej zachowywal

s1~

rynek euroobligacji korporacyjnych

Wzrost wartosci Jednostki uczestn1ctwa Arki Prestiz Obligaq1 Korporacyjnych o 4.35% w c1qgu roku 2014 1est
odzw1erciedleniem otrzymywanego oprocentowania od pos1adanych obligaqi oraz wzrostu kursu niekt6rych
z zakup1onych przez Subfundusz obligaqi. W c1cigu minionego roku nie wystcipily zdarzenia. kt6re spowodowalyby
koniecznosc przeszacowania pos1adanych instrurnent6w z uwagi na podwyzszone ryzyko bankructwa emitenta.

Subfundusze akcji polskich, rosyjskich i innych europejskich rynk6w wschodz9cych:
lndeks gieldowy WIG zakonczyl 2014 rok na niemal niezrn1en1onym poziorn1e Wsr6d du.Zych sp6/ek dobrze
wypadly sp6lki energetyczne, PKN Orlen czy PZU Male 1srednie sp6lki co do zasady zachowywaly

s1~

duzo gorzeJ

niz w 2013 roku oraz gorzeJ od szerok1ego rynku. zwlaszcza w p1erwsze1 polowie roku. Spowodowane to bylo m in.
obawarni o ksztalt polskiego rynku akqi po
Spadk1 zostaly

pogl~b1one

przeJ~Ciu

CZE1SCi aktyw6w OFE przez ZUS oraz konfliktem na Ukrainie

duzymi odplywami z funduszy 1nwestUJCjcych w segmenc1e rnnieJszych sp6lek.

Rosja byla Jednym z najgorzej zachowu1cicych

si~

rynk6w akqi w 2014r. Spadek gl6wnego 1ndeksu MICEX wyn16sl

w PLN blisko 36%. Powodem byla oczywiscie aneksJa Kryrnu przez

RosJ~.

a nast~pnie konflikt w Donbasie. Tak1e

postE?powan1e RosJI spotkalo siE? z sankqami ze strony UE oraz USA, co doprowadzilo do wycofywania

www.arka.pl

s1~ cz~sci

inwestor6w z tego rynku. Dodatkowo katalizatorem spadk6w w drugiej polowie roku byly gwaltownie spadajqce
ceny ropy naftowej. z kt6rej przychody sq kluczowym skladnikiem rosyjskiego budzetu.

NaJlepszym rynk1em w regionie w 2014 by! rynek turecki. Po spadkowym 2013 roku, pomimo

napi~tej

sytuaCJi

w regionie, spadaJqCe ceny ropy i stab1lizacja na scenie politycznej sprawily, ze rynek turecki wzr6sl o 16,3%

w USD. co przeklada

s1~

na wynik w zlotych 24,5% w skali roku.

Z kolei slaby rok zanotowaly gieldy w Austrii i na

W~grzech. Najw1~kszy

wplyw mialo slabe zachowanie

si~

rafinerii

oraz bank6w, kt6re koleJny raz negatywnie zaskoczyly wysokosciq odpis6w na zle kredyty. Duze straty z tytulu
rozw1cizania sprawy hipotek walutowych poniosly banki prowadzqce dzialalnosc na

W~grzech.

Arka Presti± Akcji Polskich
Subfundusz w ubieglym roku wypadl nieco gorzej niz indeks WIG oraz benchmark. Jednyrn z powod6w bylo
rnn1e1sze niz w indeksie zaangazowanie w sektor energetyczny oraz przewazenie w segmencie malych 1 srednich
sp61ek. Warto zauwazyc, ze w drugiej polowie roku wyniki subfunduszu zdecydowanie
horyzoncie (wyniki 2-,3-.4-letnie) subfundusz nadal plasuje

si~

si~

poprawily. W dluzszym

w czol6wce funduszy w swoJej kategori1.

Arka Presti± Akcji Rosyjskich
Za sprawci duzego spadku calego rynku subfundusz takze poni6sl
zwr6c1c

uwag~.

strat~,

choc wypadl lepieJ niz benchmark. Warto

iz wynik w rublu by! dodatni (+4,7%), co oznacza, ze za spadek Jednostki wyrazony w zlotych

odpowiada przede wszystkirn bardzo duze oslab1enie

si~

rubla w stosunku do zlot6wki

Arka Presti± Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy
Subfundusz osiqgncil wynik lepszy od benchrnarku, plasuJqC

si~

na medianie wynik6w kategorii funduszy akCJi

europejsk1ch rynk6w wschodzqcych. Pomimo strat ponies1onych na rynku austriackirn i greckim
tureckirn i polsk1m subfundusz osiqgnql dodatn1ci

stop~

dzi~ki

inwestycjom

zwrotu

Pozostate fundusze w ofercie Towarzystwa:
Fundusze otwarte
BZ WBK TFI S.A zarzcidza takze funduszami parasolowym1 Arka BZ WBK FIO oraz Credit Agricole FIO.
Szczeg6lowe 1nformaCJe dotyczqce m.in. wynik6w inwestycyJnych 1 skladu portfela wyZeJ wym1enionych funduszy,
wediug stanu na 31 grudnia 2014 roku, znaJdUJq

Fundusze

st~

w sprawozdaniach finansowych tych funduszy.

zamkni~te

Opr6cz wyZ.eJ wym1en1onych funduszy Towarzystwo zarzqdza r6wniez dwoma funduszami zamkni~tymi Arka BZ
WBK Fundusz Rynku Nieruchomosci 2 FIZ oraz Arka BZ WBK AkCJt Srodkowej i Wschodniej Europy FIZ.

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomosc1 2 FIZ z koncem czerwca 2014 roku rozpoczql okres likwidacji
portfela rynku rneruchomosc1. Na koniec grudnia 2014 roku Fundusz poprzez sp61ki celowe kontrolowal
nieruchomosci o wartosci 127.8 min zlotych Fundusz dokonal wyboru wylcicznego agenta, kt6ry doradza przy
sprzedazy portfela nieruchomosci.

www.arka.pl

Jednoczesnie przypominamy, ze 29 czerwca 2014 roku nastqpilo otwarcie likwidacji funduszu Arka BZ WBK
Fundusz

Rynku

Nieruchomosci

FIZ w likwidacji.

Likwidacja

Funduszu jest

prowadzona

na podstawie

obowicizujqcych przepis6w oraz statutu Funduszu przez dotychczasowego depozytariusza Funduszu, tj. przez ING
Bank Slqski SA z siedzibq w Katowicach.
Suma aktyw6w netto funduszy zarzqdzanych przez BZ WBK TFI SA wyniosla na koniec grudnia 2014 roku
12,8 mid zl, co stanowilo wzrost o 14,9% w stosunku do roku ubieglego.
Dzi~kujemy

Panstwu za zaufanie, jakim nas Panstwo obdarzyli, inwestujqc w produkty marki Arka. Jestesmy

przekonani, ze inwestowanie w Funduszach Arka, zwlaszcza dlugoterminowe, moze

si~

przyczynic do realizacji

Panstwa plan6w finansowych.

Z powazaniem

Zar]d BZ W. BK Towaczy,twa Fond;: lnwe,tycyjnych SA
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SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Arka Prestiz Obligacji Skarbowych
Subfundusz
w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu
lnwestycyjnym Otwartym

za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest za!qcznikiem do sprawozdania polqczonego funduszu
Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu lnwestycyjnego Otwartego

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Presti± Obligacji Skarbowych Subfundusz w Arka Presti± SF/O

SPIS TRESCI
Zestawienie lokat.
Bilans

3
··········· 6

Rachunek wyniku z operacji. ...
Zestawienie zmian w aktywach netto

8
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lnformacja dodatkowa ..
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Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Obligacji Skarbowych Subfundusz w Arka Prestit SF!O

Zestawienie lokat
1) Tabela gt6wna
31.12.2013 r.

Sktadniki lokat

Wartosc

' Prawa poboru

wed!ug

Procentowy

-

Wartosc
wed!ug

Wartosc

Procentowy

!

!

Kwity depozytowe

734 200

- I

I
Jednostki uczestnictwa

-I

Certyfikaty inwestycyjne

- I
I

!

!

I

T ytu!y uczestnictwa emitowa ne przez
instyluCJe wsp61nego inwestowania
majqce siedzib<;> za granicq

-1

Wierzytelnosci
, Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
lnne
Suma

734 200

783 632

99,77%

700 184

710 884

97,44%

I

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Obligacji Skarbowych Subfundusz w Arka Prestit SF/O

2)

Tabele uzupetniajqce
Nazwa rynku

Kraj siedziby

Emitent

Skarb
Parlstwa

I

Term!n
wykupu

emitenta

Rzeczpospolita
Po 1ska

DS1017
IPL0000104543)

Skarb

, Rzeczpospol1ta

Par1stwa

I Polska

DS1019
!PL0000105441)

Skarb
Paftstwa

1

DS1020
(PL0000106126)

Skarb

DS1021
iPL0000106670)

Skarb
Panstwa

DS1023
(PL0000107264)

Skarb
Pafistwa

OK0116
(PL0000107 587)

Warunki
oprocento-

2025-07-25

1 000.00

57 050

2017-10-25

Rzeczpospo!!ta

2019-10-25

I Polska

Rzeczpospolita
Polska

2020-10-25

1 000.00

Rzeczpospoiita
Polska

2021-10-25

100000

56650

~~~s~~ospolita

2023-10-25

100000

65 700

Skarb
Paftstwa

Rzeczpospolrta
Polska

2016-01-25

1 000.00

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2016-07-25

1 000.00

2022-03-23

3 so1.20

Pat1stwa
1

1

Skarb

Rzeczpospo!1ta

Panstwa

Polska

Skarb
Panstwa

Rzeczpospohta
Polska

2016-04-25

PS0417
(PL0000107058)

Skarb
Parlstwa

Rzeczpospolita
Polska

2017-04-25

PS0418
(PL0000107314)

Skarb

Rzeczpospoiita
Polska

2018-04-25

PS0718
(PL0000107595)

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

PS0719
(PL0000108148)

Skarb
Panstwa

Rzeczposoo!rta
Polska

Pa!lstwa
1

WS0429
(PL0000105391)

Rzeczpospo!1ta

Polska
' Rzeczpospolita
Polska

WS0922
(PL0000102646)

I

70 000

I

3 900

60 300

100000

74 200

74 316

2018-07-25

1 000.00

38 000

970

2019-07-25

~

000,00

94 750

2029-04-25

1 000.00

389

1 000.00

I

2022-09-23

!

Suma

Rodzaj rynku

Nazwa
rynku

I

Emitent
(wystawca)

I

I

Kraj siedziby
emitenta
(wystawcy)

Instrument
bazowy

12 81%

545

0,07%)

10000

541

1,60''.l/o

701 025

783 632

99,77%

I

n~~;:ia
(w tys. zl)

I

. Wartosc I
1
wedlug I Procenwyceny na towy udzial
I

Wartosc
wedlug
Liczba

I

100 630

I

I

I
lnstrumenty pochodne

71 885

486

. dziefi

w aktywach

I~!~~~~;;\ i

og61em
I

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Nienotowane na rynku aktywnym
FORWARD. WALUTA EUR
2015-02-04

Nienotowane na
rynku aktywnym

FORWARD, WALUTA USD.
2015-02-18

I rynku aktywnym

Suma

j N1enotowane na '

nie dotyczy

Bank Polska Kasa
Op1ek1 SA

Rzeczpospolita
Polska

waluta EUR
4 330 000.00 EUR

nie dotyczy

Bank Polska Kasa
Op1ek1 SA

Rzeczpospo!ita
Polska

waluta USD
4 020 000 00 USD

2

(139)

1

{615)

3

(754)

I
I
I

{0.02}'.Yo
(0 08)%

(0,10)%

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Obligacji Skarbowych Subfundusz w Arka Prestit SF/O

3)

Tabele dodatkowe

*Tabela prezentuje skladniki lokat Subfunduszu, kt6re byly przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Subfunduszu lub z podmiotem
dominujqcym w stosunku do Towarzystwa. Prezentacji podlega tylko ta cz~sc skladnika lokat, dla kt6rej drugq stronq transakcji byl
Depozytariusz Subfunduszu lub podmiot dominujqcy w stosunku do Towarzystwa.
Na dzieri 31.12.2014 roku w portfelu Subfunduszu nie istnialy skladniki lokat, kt6re bylyby przedmiotem transakcji Subfunduszu
z akcjonariuszem Towarzystwa, jak r6wniez z podmiotami zaleznymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza Subfunduszu.

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Obligacji Skarbowych Subfundusz w Arka Prestit SF/O

Bilans
(w tysi<icach ztotych, z wyjqtkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))

I

31.12.2014 r.

3U2.2013 r.

I

i
i
l

p1enii;ozne i ich ekwiwalenty

1

1 830 i
I

I!

2. Naleznosci
3 Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku. wtym:

783 632

dluzne papiery wartosciowe

783 532

15 515
669 959

I

669 9591
I

!

4. Sk!adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku. wtym

I

I

I

- dluzne papiery wartosciowe
7

40 925
40 421

"'a

IV. Kapital Subfunduszu
1 Kapita! wplacony
2. Kapita! wyplacony
V. Dochody zatrzymane
1 Zakumulowane. nierozdysponowane przychody z lokat netto

567 956

552 379

3 373 117

3 024 806

(2805161)

(2 472 427)

163 334

149 648

76 811

64 591

2. Zakumulowany. nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
VI. Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

40 005

I

VII. Kapital Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji
uczesu.M.. ~

;_..~,

707 237
585 482.206

"

-

·~~"'Y

___

...,...,~···'""~

..

5 210

~

Bilans nalezy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq. kt6re stanowiq integralnq czi;osc sprawozdama finansowego

580 026,246
i.32

I
I
I

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestii Obligacji Skarbowych Subfundusz w Arka Prestii SFIO

Rachunek wyniku z operacji
(w tysiqcach ztotych, z wyjqtkiem wyniku z operacji jednostke uczestnictwa (w zt))

2 Dodatnie saldo r6znic kursowych

5. Ujemne saldo r6znic kursowych

27

0

(42 557)

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym
- z tytutu r6znic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat. w tym
- z tytu!u r6znic kursowych
VIL Wynik z operacji

uczestnictwa

1 466

32 890

664

(1 199)

34 795

(75 447)

1 339

7 088

48 481

(6 835)

98,05

10.83

Rachunek wyniku z operaqi nalezy analizowac lqcznie z notami ob1asniaJqcymi i informacjq dodatkowq. kt6re stanowiq integralnq czesc sprawozdania
finansowego.
Wynik z operacji przypadajqcy na jednostke uczestnictwa obliczono w nastepujqcy spos6b:
Dia kazdego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostaiy zmiany w aktywach netto na jednostke uczestnictwa oraz analogiczne zmiany w
wartosciach kapita!u. R6znica tych dw6ch wartosci na kazdy dzien wyceny stanowi dzienny wynik z operacji na 1ednostke uczestnictwa. Obliczony w ten
spos6b wynik z operacji na jednostke uczestnictwa podzielony zosta! przez liczbe jednostek uczestnictwa przypadajqCq na dany dzien wyceny Suma
obliczonych w ten spos6b iloraz6w stanowi wynik z operacji przypadaJqCy na 1ednostki uczestnictwa.

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Presti:t Obligacji Skarbowych Subfundusz w Arka Presti:t SFIO

Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysiqcach ztotych, z wyjqtkiem liczby (w szt) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))

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

15 577

(1 382 674)

348 311

499 075

a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

1 772 083.205

2 562 712.657

b) liczba odkupionych 1ednostek uczestnictwa

1 766 627.245

3 717 705.081

5 455,960

(1 154 992,424)

a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

8 242 440,927

6 470 357.722

b) liczba odkupionych Jednostek uczestnictwa

7 656 958.721

5 890 331,476

585 482,206

580 026,246

a) zmiana kapita!u wplaconego (powiekszenie kapita!u z tytu!u zbytych jednostek uczestnictwa)

I

7 Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego
8. Srednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa

j1

Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym. w tym

c) saldo zmian
2. Uczba jednostek uczestnictwa narastajqco od poczqtku dzia!alnosci Subfunduszu, w tyrn:

c) saldo zrnian
3. Przewidywana liczba Jednostek uczestnictwa

585 482,206

Ill. Zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostke uczestnictwa
Wartosc aktyw6w netto na jednostke uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wartosc aktyw6w netto na Jednostke uczestnictwa na koniec biezqcego okresu sprawozdawczego
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostke uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. Minimalna wartosc aktyw6w netto na jednostke uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
data wyceny
5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto na jednostke uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
data wyceny
6. Wartosc aktyw6w netto na jednostke uczestnictwa wed!ug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
data wyceny

IV. Procentowy udzial koszt6w Subfunduszu w sredniej wartosci aktyw6w netto
Procentowy udzia! wynagrodzenia dla Towarzystwa
2. Procentowy udzial op!at dla Depozy1ariusza

1 219,32
1 317,37
8,04%
1 209,47
2014-01-31

2013-06-24

1 323,40

1 251.62

2014-11-28

2013-05-09

1 317,38

1 219,26

2014-12-30

2013-12-30

1,52%

1,47%

1,45%

1,41%

0,00%

0,00%

Wszystkie wartosci procentowe zawarte w zestawieniu zosta!y policzone w skali ca!ego roku.
Zestawienie zmian w aktywach netto nalezy analizowac !qcznie z notami objasniajqcymi i informaqq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz~sc
sprawozdania finansowego.
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Noty objasniajctce
Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis
a)

przyj~tych

zasad rachunkowosci

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zostaio sporzqdzone zgodnie z ustawq
z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r.. poz. 330 z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami rozporzqdzenia
Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz U. z
2007 r. Nr 249. poz. 1859).
Sprawozdanie zostalo sporzqdzone w j~zyku polskim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty. z wyjqtkiem wartosci aktyw6w
netto na jednostk~ uczestnictwa. podane zostaly w tysiqcach z!otych. Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa podana
zosta!a w zlotych (z dok!adnosciq do 0.01 z!). Liczba jednostek uczestnictwa zostala podana z dok!adnosciq do 0.001 sztuki.

b)

Zmiany zasad ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym

w okresie

sprawozdawczym nie wprowadzono zmian zasad rachunkowosci ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu
finansowym.

c)

Zasady ujmowania w

ksi~gach

rachunkowych operacji dotyczqcych Subfunduszu

Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje
okresie, kt6rego dotyczq.

si~

w

ksi~gach

rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w

ksi~gowych

w

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

w przypadku

gdy jednego dnia dokonane zostajq transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego, w
rachunkowych Subfunduszu w pierwszej kolejnosci ujmuje si~ transakcj~ nabycia.

ksi~gach

- Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w
walucie obcej nie stanowici lokat Subfunduszu. a ich uj~cie w ksi~gach nast~puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
W przypadku sprzedazy waluty uj~cie w ksi~gach nast~puje w dacie rozliczenia sprzedazy.
- Zobowicizania i naleznosci Subfunduszu wynikajcice z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwiqzku z
rozliczeniami walutowymi kupna lub sprzedazy papier6w wartosciowych ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu zawarcia
transakcji (kontrakt forward walutowy). Gdy wartosc godziwa kontraktu jest
dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu,
ujemna, kontrakt ujmowany jest w pasywach bilansu.
Przy cz~sciowym zamkni~ciu kontraktu forward zobowicizania i naleznosci Subfunduszu wynikajcice z zawartej transakcji mogq
bye kompensowane w przypadku, gdy
•
Subfundusz posiada wazny prawnie tytu! do kompensaty tych zobowiqzan i naleznosci;
Subfundusz zamierza rozliczyc transakcj~ w kwocie netto poddanych kompensacie zobowicizan i naleznosci lub
•
jednoczesnie takie naleznosci wylqczyc z ksicig rachunkowych, a zobowicizanie finansowo rozliczyc.
- Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dluzej niz w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje si~ jak kontrakty walutowe. Za
dzien roboczy uznaje si~ dzien roboczy w kazdym par\stwie, kt6rego waluta jest przedmiotem transakcji. Transakcje te ujmuje
si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci ksi~gowej r6wnej zero, natomiast wynik odnosi
si~ w r6znice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia si~ je wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski.
- Operacje dotyczcice Subfunduszu ujmuje si~ w walucie, w kt6rej sci wyrazone, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug
sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzier\ uj~cia tych operacji w ksi~gach
rachunkowych Subfunduszu.
- Prowizja maklerska zaplacona przy zbyciu skladnika lokat obniza wynik ze sprzedazy danej lokaty.
- Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wplywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
- Zysk lub strat~ ze zbycia lokat oraz walut wylicza si~ metodci ,,najdrozsze sprzedaje si~ jako pierwsze", polegajqcq na
przypisaniu zbytym sk!adnikom najwyzszej ceny nabycia danego sk!adnika lokat, a w przypadku skladnik6w wycenianych w
wysokosci skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. najwyzszej biezcicej
wartosci ksi~gowej. Rozchodowaniu podlegajci wy!cicznie papiery pochodzcice z transakcji kupna, kt6rych dzien rozliczenia
kupna przypada najp62:niej na dzien rozliczenia transakcji sprzedazy. Melody tej nie stosuje si~ do skladnik6w lokat bE?dcicych
przedmiotem transakcji przy zobowicizaniu si~ drugiej strony do odkupu.
- Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuje udzia! zrealizowanych r6znic kursowych w transakcjach zbycia skladnik6w
lokat
obliczany przy
Przyrost wartosci dluznych papier6w wartosciowych w okresie mi~dzy ostatnim ich notowaniem a
powi~ksza niezrealizowany zysk/strat~ z wyceny lokat
efektywnej stopy
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Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci dywidendy i inne udzia!y w zyskach. dodatnie saldo r6tnic kursowych powstale w
zwiqzku z wycenq srodk6w pieni~tnych, naletnosci oraz zobowiqzan w walutach obcych. a takte przychody odsetkowe. w
sklad kt6rych wchodzq odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w przypadku dlutnych
papier6w wartosciowych wycenianych w wartosci godziwej naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papier6w przez
emitenta oraz odpisy dyskonta.
- Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza sie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody odsetkowe
od dlutnych papier6w wartosciowych. wycenianych w wartosci godziwej. nalicza si~ zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych
papier6w wartosciowych przez emitenta.
- Odsetki naliczone oraz naletne od srodk6w pieni~tnych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych
wartosc aktyw6w Subfunduszu w Dniu Wyceny.
- Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wp!aconego albo kapitalu wyptaconego jest dzien zbycia Jub odkupienia
jednostek uczestnictwa. Na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okreslonym Dniu Wyceny
nie uwzgl~dnia si~ zmian w kapitale wplaconym oraz zmian kapitalu v;yplaconego zwiqzanych z wplatami lub wyplatami
ujmowanymi w rejestrze uczestnik6w w tym Dniu Wyceny.
Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg61nosci koszty limitowane, koszty nielimitowane. ujemne saldo r6tnic kursowych
powstale w zwicizku z wycenq srodk6w pieni~tnych, naletnosci oraz zobowicizari w walutach obcych, a takte koszty
odsetkowe, do kt6rych zaliczamy odsetki od zacicigni~tych kredyt6w i potyczek oraz amortyzacj~ premii.
Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i potyczek
efektywnej stopy procentowej.

zacicigni~tych

przez Subfundusz rozlicza

si~

w czasie. przy zastosowaniu

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa. Szczeg6lowe informaqe zostaly zawarte w nocie 11.
Nast~pujcice koszty zwicizane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane Sq z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i oplaty
maklerskie i bankowe, w tym zwiqzane z transakcjami kupna i sprzedazy papier6w wartosciowych i praw majcitkowych, odsetki
od kredyt6w i pozyczek zacicigni~tych przez Subfundusz, prowizje i oplaty zwicizane z przekazami pocztowymi. podatki i inne
obcicitenia nalozone przez wlasciwe organy administracji publicznej, w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne. Wytej
wymienione koszty stanowici koszty nielimitowane Subfunduszu i sci pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie kt6rych
Subfundusz jest zobowicizany do ich ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez wlasciwe
organy administracji publicznej. Pozostale koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze srodk6w wlasnych

d)

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowicizan i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia si~. a zobowiqzania Subfunduszu ustala si~ w Dniu Wyceny (dzieri okreslony w statucie
funduszu, w kt6rym wycenia si~ aktywa Subfunduszu, ustala si~ wartosc zobowicizari Subfunduszu. ustala si~ wartosc aktyw6w
netto Subfunduszu oraz wartosc aktyw6w netto przypadajqcych na jednostk~ uczestnictwa) oraz na dzieri sporzqdzania
sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia
1.

si~.

a zobowicizania Subfunduszu ustala

si~

wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej.

Wartosc godziwci skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczeg61nosci akcji. warrant6w subskrypcyjnych.
praw do akcji, praw poboru, kwit6w depozytowych, list6w zastawnych. dlutnych papier6w wartosciowych, w tym obligacji
zamiennych bez uwzglE;!dnienia prawa do zamiany, chyba ze jest dostE;!pna wartosc godziwa tego prawa, certyfikat6w
inwestycyjnych, tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania majcice siedzibE;! za granicq)
wyznacza siE? - ze wzglE;!du na godziny zamkniE?cia aktywnych rynk6w zagranicznych, na kt6rych mote lokowac Subfundusz
- wedlug kurs6w dostE;!pnych o godzinie 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w nast~pujcicy spos6b:

a) jezeli Dzieri Wyceny jest r6wnoczesnie zwyk/ym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku
wedlug ostatniego
dostE;!pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu Wyceny, z zastrzeteniem, ze
gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamkniE?cia, a w przypadku braku
kursu zamkniE;!Cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowicicej jego odpowiednik. za ostatni dostE;!pny kurs przyjmuje
siE? ten kurs albo wartosc z Dnia Wyceny.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowari ciqglych, w kt6rym wyznaczany i oglaszany jest kurs zamkniE;!cia.
przyjmuje siE? ostatni kurs zamkniE?cia w systemie notowari ciciglych dostE;!pny o godzinie 23 00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan ciqglych bez
siE? ostatnici cen~ transakcyjnci dostE;!pnq o godzinie 23:00.

odr~bnego

W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan jednolitych przyjmuje
jednolitego.

wyznaczania kursu zamkniE?cia przyjmuje

si~

ostatni kurs ustalony w systemie kursu

b) jeteli Ozier\ Wyceny jest r6wnoczesnie zwyk/ym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku. przy czym wolumen
obrot6w na danym skladniku aktyw6w jest znaczqco niski albo na danym skladniku aktyw6w nie zawarto tadnej transakcji wedlug ostatniego dostE;!pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w
spos6b umozliwiajcicy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8. z
zastrzeteniem, te gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamkniE;!cia, a w
przypadku braku kursu zamkniE;!cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowicicej jego odpowiednik, za ostatni
dostE;!pny kurs przyjmuje siE? ten kurs albo wartosc z uwzgl~dnieniem istotnych zdarzeri majcicych wp!yw na ten kurs albo
wartosc;
c)

jezeli Dzieri Wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego dostE?pnego w
momencie dokonywania wyceny kursu zamkniE?cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamkniE?cia
- innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowicicej jego odpowiednik, skorygowanej w spos6b umotliwiajcicy uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej. Za wiarygodnie oszacowanci wartosc godziwci danego skladnika aktyw6w
notowanego na aktywnym rynku uznaje siE? wartosc wyznaczonq poprzez zastosowanie przyjE;!tego w uzgodnieniu z
Depozytariuszem modelu wyceny najbardziej odpowiedniego dla danego skladnika lokat, zgodnie z najlepszci wiedzq
Subfunduszu i praktykq rynku finansowego.

2

W przypadku gdy skladnik lokat jest przedmiotem obrotu na wi~cej nit jednym aktywnym rynku. wartosci<i godziwq jest kurs
ustalony na rynku gl6wnym. Wyboru rynku gl6wnego dokonuje siE; na koniec katdego kolejnego miesiqca kalendarzowego
na podstawie wolumenu obrotu na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku, pod warunkiem te Subfundusz mote
dokonywac transakcji na tym rynku. W przypadku gdy brak iest mozliwosci obiektywnego lub wiarygodnego ustalenia
wielkosci wolumenu obrotu lub w przypadku identycznego woiumenu na kilku aktywnych
Subfundusz stosuje
kolejne. mozliwe do zastosowania kryterium
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a) liczba zawartych transakcji na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku;
b) ilosc danego sk!adnika lokat wprowadzona do obrotu na danym aktywnym rynku;
si~

c)

kolejnosc wprowadzania do obrotu - jako rynek gl6wny wybiera
najwczesniej.

rynek. na kt6rym dany skladnik lokat by! notowany

3.

Wartosc skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza

a)

b~dqcych

papierami wartosciowymi weksli. list6w zastawnych, obligacji, bon6w skarbowych, bon6w pienii;:znych oraz
pozostalych dluznych papier6w wartosciowych - w skorygowanej cenie nabycia. oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych sk!adnik6w lokat zalicza sit;: odpowiednio do przychod6w
odsetkowych albo koszt6w odsetkowych Subfunduszu. Jezeli nie ma mozliwosci wiarygodnego oszacowania wartosci
przysz!ych przeplyw6w pieni~znych, dopuszcza sit;: wycen~ na podstawie oszacowania wartosci przez serwis Bloomberg
(np. Bloomberg Generic. itp.) lub Reuters pod warunkiem, ze wycena z tego zr6d!a odzwierciedla wartosc godziwq
instrumentu;

b)

wierzytelnosci - w kwocie wymagalnej zaplaty z zachowaniem ostroznosci. Kwota wymagalnej zap!aty oznacza naleznosc
nominalnq wraz z naleznymi na dzien wyceny odsetkami. W przypadku wierzytelnosci, dla kt6rych oszacowano wysoki
poziom niescicigalnosci tworzy si~ odpisy aktualizujqce w ci~zar koszt6w Subfunduszu;

c)

depozyt6w bankowych - wed!ug wartosci nominalnej z
stopy procentowej:

d)

jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytu!6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego
inwestowania majqce siedzibE1 za granicq - wed!ug wartosci godziwej ustalonej jako wartosc aktyw6w netto na jednostki;:
uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytu! uczestnictwa, ogloszonych przez odpowiednio fundusz instytucji;: wsp61nego
inwestowania do godziny 23.00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w Dniu Wyceny, z uwzgl~dnieniem zdarzen
majqcych istotny wp!yw na wartosc godziwq powstalych mii;:dzy datq og!oszenia a Dniem Wyceny (do wyceny jednostek
uczestnictwa korzysta sit;: z informacji otrzymanych od Agent6w Transferowych dostarczonych do godz. 23:00, jak i ze stron
internetowych pobieranych o godz. 23:00; w przypadku braku informacji do godz. 23:00 o wartosci jednostek uczestnictwa
wyceny dokonuje SiE1 po ostatnim dost~pnym kursie z uwzgli;:dnieniem zdarzen majqcych istotny wp!yw na wartosc
godziwq); w przypadku zawieszenia wyceny jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzibt;: za granicq wyceny dokonuje siE1 po ostatnim
dosti;:pnym kursie z wyceny sprzed zawieszenia skorygowanym o zmiani;: benchmarku lub innego indeksu uzgodnionego z
Depozytariuszem:

uwzgl~dnieniem

si~

w

nast~pujqcy

spos6b:

odsetek obliczanych przy zastosowaniu efektywnej

e) kontrakt6w terminowycn - wycenia sit;: wed!ug wartosci godziwej, o kt6rej mowa w pkt 8, metodq okreslajqCq stan rozliczen
Subfunduszu i jego kontrahenta wynikajqcych z warunk6w umownych z uwzgli;:dnieniem zasad wyceny dla instrumentu
bazowego i terminu wykonania kontraktu terminowego;
f)

opcji - wycenia sit;: wed!ug wartosci godziwej, o kt6rej mowa w pkt 8, przy zachowaniu zasady ostroznej wyceny, biorqc pod
uwagi;: konkretny typ instrumentu i kursy instrument6w bazowych oraz czas pozostaly do wykonania opcji. w szczeg61nosci
na podstawie zweryfikowanej wyceny dostarczonej przez wystawc~ opcji obliczanej mii;dzy innymi na podstawie melody
Monte Carlo lub zmodyfikowanego modelu Black'a Scholes'a, lub przy zastosowaniu modelu dostosowanego do typu opcji.
W przypadku, gdy ze wzgli;:du na charakter instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu wyceny, opcja
moze bye wyceniana na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic, itp.) lub
Reuters;

g) dluznych papier6w wartosciowych zawierajqcych wbudowane instrumenty pochodne
w przypadku gdy wbudowane
instrumenty pochodne Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem d!uznym, wartosc jest wyznaczana przy zastosowaniu
modelu odpowiedniego dla danego papieru d!uznego. Jezeli wbudowane instrumenty pochodne nie Sq scisle powiqzane z
wycenianym papierem dluznym, to wartosc wycenianego papieru stanowi sum!? wyceny dluznego papieru wartosciowego
(bez wbudowanego instrumentu pochodnego) wyznaczonej przy uwzgl~dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wyceny
wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczone w oparciu o modele odpowiednie dla poszczeg61nych instrument6w
pochodnych. W przypadku gdy ze wzgli;:du na charakter instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu
wyceny, wbudowany instrument pochodny lub caly instrument (w zaleznosci od dosti;:pnosci danych) mogq bye wyceniane
na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic, itp.) lub Reuters.
h)

skladnik6w lokat innych niz wymienione w punktach a)-g) - wedlug wartosci godziwej spe!niajqcej warunki wiarygodnosci
okreslone w pkt 8.

4.

W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej
ceny nabycia - wartosc godziwa wynikajqca z ksiqg rachunkowych stanowi. na dzieti przeszacowania, nowo ustalonq
skorygowanq cent;: nabycia.

5.

Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu sii; drugiej strony do odkupu wycenia sit;:, poczqwszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy
czym do dnia rozliczenia umowy kupna transakcje przy zobowiqzaniu sii; drugiej strony do odkupu wykazuje siE1 w cenie
nabycia, kt6ra stanowi skorygowanq cent;: nabycia. Na dzien rozliczenia cena nabycia sluzy do wyliczenia skorygowanej
ceny nabycia.

6.

Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu Sil? Subfunduszu do odkupu, wycenia si~,
poczqwszy od dnia zawarcia umowy sprzedazy, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedazy zobowiqzania z tytu!u transakcji przy
zobowiqzaniu SiE1 Subfunduszu do odkupu wykazuje Sil? w cenie sprzedazy, kt6ra stanowi cenE? skorygowanq.

7.

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

8.

Za wiarygodnie oszacowanq wartosc godziwq uznaje Sil? wartosc wyznaczonq poprzez

a) oszacowanie wartosci sk!adnika lokat przez wyspecjalizowanq, niezaleznq jednostkE? swiadczqcq tego rodzaju uslugi. o ile
mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez IE? jednoslk<? przeplyw6w pieni~znych zwiqzanych z tym skladnikiem;
zastosowanie w!asciwego modelu wyceny skladnika !okat o ile wprowadzone do tego modelu dane wejsciowe
aktywnego rynku
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c)

oszacowanie wartosci skladnika lokat za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji:

d) oszacowanie wartosci skladnika lokat, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogloszonej na
aktywnym rynku ceny nier6zniqcego si~ istotnie skladnika, w szczeg61nosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu
ekonomicznym.
e)

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

Skladniki lokat wyceniane w warlosci godziwej
Wartosc godziwa skladnik6w lokat, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek. ustalana jest na podstawie ceny rynkowej podobnego
instrumentu bqdz przy zastosowaniu innych metod i modeli wyceny. Stosowane melody i modele wyceny Sq okresowo oceniane i
weryfikowane. Wszystkie modele wyceny Sq testowane i zatwierdzane przed uzyciem W modelach wyceny wykorzystywane sq
dane mozliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach Towarzystwo musi korzystac z oszacowan. Zmiany
przyj~tych zalozen i szacunk6w mogq miec wplyw na wykazywane wartosci godziwe skladnik6w lokat

Skladniki lokat wyceniane metodq zamortyzowanego kosztu
Na kazdy Dzien Wyceny dokonywana jest ocena, czy zaistnialy przeslanki swiadczqce o utracie wartosci skladnik6w lokat Jezeli
przeslanki takie istniejq, dokonuje si~ odpisu aktualizujqcego w wysokosci r6znicy pomi~dzy wartosciq bilansowq a oszacowanq
wartosciq biezqcq oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieni~znych wynikajqcych z danego skladnika lokat Wyznaczenie
przeslanek utraty wartosci oraz wyliczenie biezqcej wartosci oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieni~znych wymaga
dokonania przez Towarzystwo szacunk6w. Metodologia i zalozenia wykorzystywane przy ustalaniu poziomu utraty wartosci
podlegajq regularnemu przeglqdowi.
Szacunki dokonane na dzien bilansowy uwzgl~dniajq parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzien. Biorqc pod
zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.

uwag~

Na dzien 31 grudnia 2014 roku Subfundusz nie posiadal aktyw6w wycenionych w spos6b inny niz na podstawie kursu ustalonego
na aktywnym rynku, tj. metodq zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci godziwej przy zastosowaniu modeli i
metod wyceny (na dzien 31 grudnia 2013 roku - aktywa takie stanowily 0.07%). W zmiennym otoczeniu rynkowym wyst~puje
niepewnosc, iz dla takich aktyw6w wyceny uj~te w sprawozdaniu finansowym mogq r6znic si~ od wartosci, Jakie zostalyby
wyznaczone. gdyby istnial dla nich aktywny rynek Zdaniem Towarzystwa wartosci bilansowe wszystkich istotnych skladnik6w
aktyw6w Sq mozliwe do odzyskania.

f)

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

Nota 2. Nalei:nosci Subfunduszu

Nota 3. Zobowictzania Subfunduszu
Wartosc na dzien
31.12.2014 r. (w tys. zl)

Zobowiqzania Subfunduszu
Z tytulu transakcji przy zobowiqzaniu

si~

Subfunduszu do odkupu

Z tytulu wyceny instrument6w pochodnych
1

Z tytulu

cz~sciowego zamkni~cia

walutowych kontrakt6w terminowych

Wartosc na dzien
31.12.2013 r. (w tys. z!)

11 238

17 555

754

-

5

Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa

410

101

Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa

651

3 213

1 109

1 492

Pozosta!e zobowiqzania, w tym:

I - zobowiqzania wobec TFI z tytulu oplaty za zarzqdzanie
Suma

983

874

14 167

22 361
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Nota 4. Srodki pieni~i:ne i ich ekwiwalenty
31.12.2014 r.

1

Struktura srodk6w pieniE;i:nych na rachunkach bankowych

31.12.2013 r.

1.01.2014 r.-31.12.2014 r.
na
31.12.2014 r

Wartosc na
31.12.2014 r.

Waluta

w

1.01.2013 r.-31.12.2013 r.
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieniE;znych utrzymywanych
w celu zaspokojenia biei:<icych zobowi<izan Subfunduszu

Waluta

I

i

Wartosc na
31.12.2013r.
wwalucie
sprawozdania
finansowego (w tys. z!)

Wartosc na
31.12.2013 r.
w danej walucie
(wtys.)

I
I
I

I

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieniE;i:nych

12 943

I

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

4 3881

4 388 I

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

1 0621

4 4041

Bank Handlowy w Warszawie SA

USO

1 3781

4151

I

Nota 5. Ryzyka
( 1}

Ryzyko stopy procentowej

( 1.1) Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowicizari Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajcicym ze stopy procentowej,
w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obcicizenia aktyw6w i zobowicizari Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajcicym ze stopy procentowej zostal
zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w o charakterze d!uznym o sta!ym oprocentowaniu podzielonych wed!ug
okresu pozostajcicego na dzieri 31 grudnia 2014 roku do zapadalnosci tych instrument6w finansowych.

i

31.12.2014 r.
(wtys. zl)

I
I

Transakqe przy zobowiqzaniu siE; drugiej strony do
odkupu. z tego o okresie do wykupu

I

I
I

.

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

!

I

.

.

I

-

.

Razem aktywa obci<1i:one ryzykiem wartosci
godziwej wynikaj<icym ze stopy procentowej

I'

-

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

-

.

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

-

.

Pozostale aktywa

.

Razem aktywa obci<ii:one ryzykiem wartosci
godziwej wynikaj<icym ze stopy procentowej
VVV'"v

•y

w -··-, --· og61em

.

I

522 792

783 632

33,20%1

66,57%

99,77%

I

Od 1 roku I
do 3 lat

I

Powyzej
3 lat

-

-

-

-

-

150 2991

519 660

669 959

.I

40 421

40 421

.

-

I

Razem

I

.

-

-

I

.

.

I
783 632

I
260 840

Od 1
Od 3
Od 6
miesi<ica do miesiE;CY do miesiE;CY do
3 miesiE;cy
6 miesiE;cy
1 roku

Transakcje przy zobowiqzaniu siE; drugiej strony do I
odkupu. z tego o okresie do wykupu
I

Razem

522 792
.

-

Do 1
miesi<1ca

I

Powyzej
31at

.I

-

-

I

L

I

260 840

Procentowy udzia! w aktywach og61em

31.12.2013
(wtys. zl)

Od 1 roku
do 3 lat

-

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

Pozostale aktywa

I

Od 6
Od1
Od3
miesi<ica do miesiE;CY do miesiE;cydo
3 miesiE;CY
6 miesiE;CY
1 roku

Do 1
miesi<ica

!
20,6

I

-

-

560 081

710 380

76,76%

',37%

I
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( 1. 2)

Poziom obciqi:enia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej. w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej zosta! zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w o charakterze dluznym o zmiennym oprocentowaniu.
wedlug podzia!u na okresy pozostajqce w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany oprocentowania)
Nie dotyczy.

( 2)

Ryzyko kredytowe

( 2 . 1)

Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym na dzien bilansowy, w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypelnialy swoich obowiqzk6w (bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen). w podziale
na kategorie bilansowe
Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqi:enie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w, bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen. W przypadku
sk!adnik6w lokat zosta!a zaprezentowana wartosc bilansowa sk!adnik6w lokat o charakterze d!uznym.
31.12.2014 r.
Procentowy
udzialw

31.12.2014 r.

31.12.2013 r.
Procentowy
udziatw

31.12.2013 r.

-"·1··--·
og6lem
Srodki pieniet.ne i ich ekwiwalenty
Naleznosci. w tym:
·- __ ,, ___ , tytulu __ .. _..,":::.k transakqi

1 830
.,
,L
"''" ........... ,.,,....,

lokat

Sk!adniki lokat o charakterze dlut.nym notowane na aktywnym rynku, w tym

i
I

aMyvva.,;n

og6lem

0.23%

3 199

-

15 515

-

15 499

-

Transakqe przy zobowi<1zaniu sie drugiej strony do odkupu
d!uzne instrumenty finansowe emitowane bf\dZ gwarantowane przez Skarb
Panstwa lub NBP

I

2%
I

2.12%

-

783 632

99,77%

763 198

97,17%

20 434

2,60%

8 395

1,15%

-

40 421

5.54%

I

669 959
661 564

91.83%

I

I

I
I
I

90,68%

listy zastawne
inne niz listy zastawne oraz nit. emitowane lub gwarantowane przez Skarb
Panstwa bf\dZ NBP instrumenty o charakterze dlut.nym

I

I

Skladniki lokat o charakterze dluznym nienotowane na aktywnym rynku, w tym
dluzne instrumenty finansowe emitowane b<1dz gwarantowane przez Skarb
Par\stwa lub NBP

I

-

-

listy zastawne
inne niz listy zastawne oraz nit. emitowane lub gwarantowane przez Skarb
Panstwa bf\d2: NBP instrumenty o charakterze dluznym
Razem aktywa Subfunduszu obci<1i.one ryzykiem kredytowym

( 2. 2)

I
I

II

785 462

100,00%

40 421

5,54%

729 094

99,93%

Przypadki znaczqcej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wed!ug Tabeli gl6wnej lokat) zostala zaprezentowana
jako wartosc bilansowa lokat w instrumenty d!uzne emitowane lub por~czane przez podmiot kt6rego papiery stanowiq powyzej
5% wartosci aktyw6w Subfunduszu.
31.12.2014 r.
(wtys. z!)

D!ui:ne papiery wartosciowe, w tym:
Skarb Panstwa (RP)

l

I

31.12.2014 r.
Procentowy
udzialw
aktywach
og6lem

31.12.2013 r.
(wtys. zl)

I

31.12.2013 r.
Procentowy
udzialw
aktywach
og6lem

763 198

97,17%

I

661 564

90,68%

763 198

97.17%

I

661 564

90,68%

(3)

Ryzyko walutowe

( 3 .1)

Poziom obciqi:enia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem walutowym

I

I
I

I

!
I
I

Poziom obciqi:enia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jako wartosc bilansowa (w tys. z!) aktyw6w i zobowiqzan
wyrazonych w walutach obcych.
31.12.2014 r.
31.12.2013 r.
Procentowy
Procentowy
I 31.12.2014 r.
31.12.2013 r.
udzia!w
udzia!w
(wtys. zl)
(wtys. zl)
aktywach
aktywach
og6lem
og6lem
Srodki pieniezne i ich ekwiwalenty
Naleznosci
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku. w tym
dluzne papiery wartosciowe

35 973

4,58%

35 973

4,58%

35 973

I

3 043

0,42%

8 395

1.15% I

8 395

115%

40 421

5,54%

1

40 421

5,54°/c

1

51 859

1%
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( 3. 2)

Wskazanie przypadk6w znaczqcej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wed!ug Tabeli g!6wnej lokat) zostala zaprezentowana
wartose bilansowa poszczeg61nych
lokat wyrazonych w walutach obcych. w rozbiciu na poszczeg61ne waluty.
31.12.2014 r.
Procentowy
udzialw

31.12.2014 r.
(w tys. zl)

31.12.2013 r.
Procentowy
udzialw

31.12.2013 r.
(w tys. zl)

wartosciowe

( 4)

Poziom obciq:Zenia aktyw6w i zobowiqzar'I Subfunduszu ryzykiem ptynnosci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko, iz Subfundusz nie b~dzie w stanie wygenerowae dostatecznych srodk6w
do wykonania swoich zobowiqzari w terminach ich wymagalnosci lub tez zbycie aktyw6w nastcipi na
warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
pieni~znych niezb~dnych

z uwagi

na fakt iz jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogq bye odkupywane codziennie, jednym z zadari realizowanych
w ramach zarzqdzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pieni~znych oraz codzienne
monitorowanie plynnosci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki lokat o duzej plynnosci. W obecnej sytuacji rynkowej niekt6re lokaty
Subfunduszu charakteryzujq si~ przejsciowo obnizonym poziomem plynnosci. lstnieje ryzyko. iz Subfundusz moze nie bye w
stanie zbye w kr6tkim terminie tych skladnik6w lokat w wartosci odpowiadajqcej ich oszacowanej wartosci godziwej.

w okresie od 1 stycznia do 31

grudnia 2014 roku oraz w roku obrotowym koriczcicym
zawiesza! zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

(5)

si~

31 grudnia 2013 roku Subfundusz nie

Stosowana metoda pomiaru catkowitej ekspozycji Subfunduszu na ryzyko
Dia cel6w pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu Towarzystwo stosuje metod~ zaangazowania. Podanie tej informacji
w sprawozdaniu finansowym Subfunduszu spe!nia wymogi §22 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie sposobu, trybu oraz warunk6w prowadzenia dzialalnosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Nota 6. lnstrumenty pochodne
Typ
I lnstrumenty pochodne I zajetej

I

pozycji

Wartosc
przyszlych
strumieni
pienieznych
{wtys. zl)

WartoSC

Rodzaj
instrumentu
pochodnego

otwartej
pozycji
(w tys. zl}

Cel otwarcia
pozycji
!

I

Kwo~ ~'1d'lca

Terminy
przyszlych
strumieni
pienieznych

::;.y:z~;'c~

I zapadalnosci
Termin
1

ptatnoSci

I
I

Tennin
wykonania
instrumentu
pochodnego

(wygasniecia}

~no~:';;~~;~

I

FORWARD
WALUTAEUR.

kr6tka

Zabezpieczenie
przed ryzykiem
walutowym

forward

I 2015-02-04
FORWARD,
WALUTAEUR.

kr6tka

Zabezpieczerne
przed ryzykiem
walutowym

forward

2015-02-04
FORWARD.
WALUTAUSD.

kr6tka

2015-02-18

forward

I

17 308

\115)

Zabezpieczenie
przed ryzykiem
walutowym

Nota 7.Transakcje przy zobowictzaniu

1 044

{24)

II

201s-02-04

2015-02-041

I

I

13 517

2015-02-18

I

si~

2015-02-04

EUR

!

2015-02-04
I

i

I

250 000.00

2015-02-041

EUR

2015-02-04

I

020 000 00

2015-02-181

USO

2015-02-18

Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu

I

Wartosc na
31.12.2014 r.
(wtys. z!)

Wartosc na
31.12.2013 r.
(wtys. z!)

I

Transakcje przy zobowiqzaniu si11 drugiej strony do odkupu, w tym:

I Transakcje, w wyniku kt6rych nast11puje przeniesienie na Subfundusz praw wlas

'

Transakcje, w wyniku kt6rych nie nast11puje przeniesienie na Subfundusz p

-

Transakcje, w wyniku kt6rych nast11puje przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i nie
nast11puje przeniesienie na Subfundusz ryzyk

-

! Transakcje przy zobowiqzaniu si11 Subfunduszu do odkupu, w tym:
I

4 080 000.00

I

(6~s,

Transakcje przy zobowiqzaniu si11 Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu

1

I

I

I

11 238

17 555

Transakcje, w wyniku kt6rych nast11puJe przeniesienie na drugq stron11 praw wlasnosci i ryzyk

-

Transakcje, w wyniku kt6rych nie nasti;puje przeniesienie na drugq stron11 praw wlasnosci i ryzyk
Transakcje. w wyniku kt6rych nast11puje przeniesienie na drugq stron11 praw wlasnosci i nie
nasti;puje przeniesienie na drugq stron11 ryzyk

Nota 8. Kredyty i poi:yczki
Nie dotyczy.

11 238

17 555
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Nota 9. Waluty i r6znice kursowe
31.12.2014 r.
Wartosc na dzien
bilansowy w walucie
Walutowa struktura pozycji bilansu

1 830

Naleznosci
Transakcje przy zobowiqzaniu siE1 drugiej strony do odkupu

PLN

Skfadniki lokat notowane na aktywnym rynku

PLN

783 632

PLN

EUR

747 659
4 794

1

USO
Skfadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

PLN

Zobowiqzania

PLN

4 431

l

15 539 :

.I

I

14 167

PLN

14 167 I

14 167

I

31 . 12.2013 r.

I

I
Walutowa struktura pozycji bilansu

I
Waluta

Aktywa

PLN

Srodki pieniE1i:ne i ich ekwiwalenty

PLN

I

729 598
3199

PLN
Naleznosci

Wartosc na dzien
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego
(wtys. zl)

Wartosc na dzien
bilansowy
w danej walucie
(wtys.)

3 199

3 199

PLN

15 515

PLN

12 472

12 472

USO

1 010

3 043

Transakcje przy zobowiqzaniu siE1 drugiej strony do odkupu

PLN ·

Sktadniki lokat notowane na aktywnym rynku

PLN

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

669 959

I

PLN

661 564

USO

2 787

i

so4

I

661 564
8 395

PLN

40 925

PLN

USO 1

40~

13 420

PLN

Zobowiqzania

PLN

22 361

I

22 361

22 361

1.01.2014 r.-31.12.2014 r.
Dodatnie i ujemne r6i:nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. z!)
Dodatnie r6i:nice kursowe

Ujemne r6i:nice kursowe

Skladniki lokat
Zrealizowane
Dluzne papiery wartosciowe

I

Suma

Niezrealizowane

664

1 339

664

1 339

Zrealizowane

Niezrealizowane

-

-

1.01.2013 r.-31.12.2013 r.
Dodatnie i ujemne r6i:nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. z!)
Skladniki lokat

I
I

Dodatnie r6i:nice kursowe
Zrealizowane

Ujemne r6i:nice kursowe

Niezrealizowane

Dluzne papiery wartosciowe

I

088

Suma

I

7 088

Zrealizowane
1 199

1 199 '

Niezrealizowane
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Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2014 r.-31.12.2014 r.
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

Wartosc zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat (w tys. zl)

1.01.2013 r.-31.12.2013 r.

Nota 11. Koszty Subfunduszu
Towarzystwo nie pokrywa koszt6w Subfunduszu. Calosc wynagrodzenia Towarzystwa sk!ada si9 tylko z cz9sci stalej.

Koszty limitowane stanowiCJ. koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo. nie wi9kszej jednak
niz 1,50% (jeden i pi9c dziesiqtych procenta) w skali roku. liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt pi9c) dnL od sredniej rocznej
wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu.
Rezerwa na wynagrodzenie. o kt6rym mowa powyzej, jest naliczana od podstawy spelniajqcej wymogi § 22 ust 2 Rozporzqdzenia,
sluzqcej do okreslenia wartosci Jednostek Uczestnictwa poszczeg61nych kategorii w poprzednim Dniu Wyceny. Podstaw9 l!? stanowi
r6znica pomi9dzy wartosciq Aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. przy czym podstawa ta nie uwzgl9dnia
zmian w kapitale wplaconym oraz kapitale wyp!aconym na poprzedni Dzien Wyceny. zgodnie z § 22 ust 2 Rozporzqdzenia.
Rezerwa. o kt6rej mowa powyzej jest naliczana w kazdym Dniu Wyceny za kazdy dzien roku i rozliczana jest do pi9tnastego dnia
miesiqca nast9pujqcego po miesiqcu. za kt6ry zosta!a naliczona. Platnosci z tytulu koszt6w limitowanych pomniejszajq utworzonq
uprzednio rezerw9.
Stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie Subfunduszem:
Stawka statutowa

Stawka obowiqzujqca na dzien bilansowy

1,50%

1,50%

Zgodnie z uchwa!q Zarzqdu Towarzystwa nr 18/12/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku w okresie rozpoczynajqcym Si!? od dnia 1 stycznia
2013 roku do dnia 15 lipca 2014 roku obowiqzywala obnizona stawka za zarzqdzanie z wysokosci:
• 1,50% do 1,40%
Zgodnie z uchwalq Zarzqdu Towarzystwa nr 4/07/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku w okresie rozpoczynajqcym sit'? od wyceny dokonanej
na dzien 16 lipca 2014 roku do odwo!ania obowiqzuje stawka za zarzqdzanie w wysokosci:
• 1,50%.

Nota 12. Dane por6wnawcze o jednostkach uczestnictwa

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Obligacji Skarbowych Subfundusz w Arka Prestit SF/O

I nformacja dodatkowa
A.

lnformacje o znaczqcych zdarzeniach, dotyczqcych lat ubiegtych, uji;tych w sprawozdaniu finansowym za biei:qcy okres
sprawozdawczy
Nie wystcipi!y.

8.

lnformacje o znaczqcych zdarzeniach, kt6re nastqpity po dniu bilansowym, a nieuwzgli;dnionych w sprawozdaniu
finansowym
Nie wystcipily.

C.

Zestawienie oraz objasnienie rozmc pomii;dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i por6wnywalnych
danych finansowych a uprzednio sporzqdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

D.

Dokonane korekty bti;d6w podstawowych, ich przyczyny, tytuty oraz wptyw wywotanych tym skutk6w finansowych na
sytuacji; majqtkowq i finansowq, ptynnosc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu

Nie wystcipi!y.

W okresie sprawozdawczym nie wystcipi!y:
przypadki informowania uczestnik6w o korektach wyceny aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa:
przypadki zawieszenia zbywania lub odkup:yvvania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokon:yv;aniu w-yceny akt:yw6w
netto na jednostk~ uczestnictwa:
przypadki nierozliczenia
E.

si~

transakcji zawieranych przez Subfundusz.

W przypadku niepewnosci co do moi:liwosci kontynuowania dziatalnosci opis tych niepewnosci oraz wskazanie, czy
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwiqzane
Nie dotyczy.

F.

lnne informacje nii: wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re mog!yby w istotny spos6b wptynqc na oceni; sytuacji
majqtkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wystqpi!y.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BZ WBK Towarzvstwo Funduszv 1nwestvcv1nvc11 S.A.
ol. Wolnosci 16, 61u139 Poznan
telefon: [+4816185513 22
ta ks: l+481 61 855 13 21

OSWIAOCZENIE ZARZ;\Oll

lgodnie z przepisami usta\\) 7 dnia 29 wrzt'.Snia 199..+ ruku o rachunkmrnsci (Dz. U. z 2013 r .. poz. 330
pMniejszyrni zmianami) oraz rozporzz)dzeniem Ministra Finansow z dnia 2-1- grudnia 2007 roku \\ ~prmvie
~zczegt)lnych zasad rachunkowosci funduszy imvest;,cyjnych (Dz. U. z 2()07 r. Nr 2-1-9. poz. 1859) Zarzad
Bl WBK rcmat7) stwa Fundu.szy I nwest;. cyjnych S.A. przedstm\ ia spnmozdanie finanso\\e Arka Prestiz A kcj i
Polskich subfundusz w Arka Prcsti:l. Specjalistycznym Funduszu lnwestycyjnym Otwartym za okres od
I st) un ia 201-1- roku do 3 I grudnia 201-1- ruku. kt6re obejmuje:

1

I.

Zcstaw ienie lokat \\ edlug stanu na dzid1 3 I grudnia 201-1- roku wykazujqce skladniki lokat subfunduszu
'' wy sokosci 99 836 tys. zt.

Bilans subfunduszu
I 05 0:1-1- tys. zl.

~porz<.jdzony

na dzie11 31 grudnia 201-1- roku wykazujqcy aktywa netto w \\ysokosci

3.

Rachunek \\) n iku z operacj i za okres od
W)nik z operacji w K\\ocie 8 :'70 tys. I'!.

..+.

/est<m ien ie zmian w akty\\ ach netto za okres od I St) cznia 20 I ! roku do >I grudnia 201-1- roku \\) kazujace
1.mniejszenie \\arto~ci akty\H)\v netto ~ubfunduszu \\ \\)soko~ci 2-1- 177 tys. zl.

5.

'.\lnty ohjai,niajac..:.

(l.

In fom1acj..: dodatk\l\va.

stycznia .20 1-1- rnku do 3 I grudnia 201-1- roku wykazujacy ujemn;.

0

'W imicniu B7 WBK To\Hll7.ystwa Funduszy l1mestycyjn;.ch S.J\.

JJ~;·

(\A -/: .V.,/)('\.f\/'(

i

"

.lac1-:k Marcinm\ski

' :x; '

'

\

' -

Marlena .lanota

I

I

I

'

P\«::zes lar1adu

\

C1lonek Zar1adu

Czlonek Zarzadu

Dyrektor Dzialu
Wycen i Sprzmozdawcznsci
\O'i\)ha odp()\\1t:d11a!n~1 ;a

pn)\\ad1crnc k"i1ag ral..'.hunku\\ ~(!1)

Data: 27 marca 20 I." roku

www.arka.pl

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Arka Prestiz Akcji Polskich
Subfundusz
w Arka Prestii: Specjalistycznym Funduszu
lnwestycyjnym Otwartym

za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest zalqcznikiem do sprawozdania polqczonego
funduszu Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu lnwestycyjnego Otwartego.
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Zestawienie lokat
1)

Tabela gt6wna
31.12.2013 r.
Wartosc
wedlug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. zl)

Wartosc
wed!ug ceny
nabycia
(wtys. zl)

Skladniki lokat

Procentowy
udzia!w
aktywach
og6lem

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(wtys. zl)

wedlug
wyceny na
dzien

I

Procentowy
udzia!w
aktywach
og6lem

i
I

· - " ·r- '11' , ....

Kwity depozytowe

-

-

-

-

I

II Diuzne papiery wartosciowe

I

lnstrumenty pochodne

-- ..,

-er-···---.._,

1... ,,,...;.. ...... ;,..,,

~,.,

'"''-""''-"~'

I

-

I

.. ..~~

-

Certyfikaty inwestycyjne

--

uczestnictwa -·
wsp61nego"
siedzib~ za granicq

·~

-

"o

j

"V ..

I
I

"',...,...·'--I~..,,,,,,,,,._,,,_,,

-

Weksle

-1

I

I

Depozyty

-

I

i

!

I

I

-I

Nieruchomosci

-

Statki morskie
i

II

-

-1

i

94 089

99 836

94,62%

92,65%
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2)

Tabele uzupelniajqce

Akcje

Rodzaj rynku

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

Nazwa rynk:u

WartoSC
wedlug ceny

Procentowy
udziaf w

nabycia
(wtys. zl)

aktywach
og6fem

Notowane na aktywnym rynku regulowanym

12 157

9 122

768

Rzeczpospol!ta
Polska

566

Rzeczpospolita

808 I

I Polska

10 516

Rzeczpospolita
Polska

24 970

Rzeczpospol:ta
Polska

1017979

Rzeczpospol:ta
Polska

1 2341

Aktywny rynek
regulowany

11 349

Rzeczpospol1ta
Polska

1 272

Aktywny rynek
regulowany

72 457

Rzeczpospo!1ta
Polska

1 816

512 786

Rzeczpospohta
Polska

1 6571

1 779

Aktywny rynek
regulowany

22 757

Rzeczpospo!1ta
Polska

1 522

, 120

(PLENEA000013)

Aktywny rynek
regulowany

81 659

Rzeczpospohta
Polska

1 321

1 241

118% /

EUROPEJSKIE CENTRUM
ODSZKODOWAN SA (PLERPC000017)

Aktywny rynek
regulowany

68430

3632

344%

Aktywny rynek
regulowany
EMPERIA HOLDINGS A
(PLELDRD00017)

I ENEA s A

Gietda Pap1er6w

FABRYKI MEBLI FORTES A
(PLFORTE00012)

1

Luksemburg

Rzeczpospolrta
I Polska

2 873

1 3951

25637

Rzeczpospo!ita
Polska

1 231

FERRO SA (PLFERR000016)

w

152 996

Rzeczpospol!ta
I Polska

1 818

GINO ROSSI SA (PLGNRSI00015)

w

433 752

Rzeczpospo!1ta
Polska

1 279

w

33015

Rzeczpospolita
Polska

2 041

KRUK SA (PLKRK0000010)

Aktywny rynek
regulowany

A

LIBET SA (PLLBT0000013)

Aktywny rynek
regulowany

219 933

Rzeczpospo!1ta
Polska

676

LUBELSKI WE;GIEL ,,BOGDAN KA' SA
(PLL WBGD00016)

Aktywny rynek
regulowany

17 251

Rzeczpospolna
Polska

1 946

MBANK SA (PLBRE0000012)

Aktywny rynek
regu!owany

4 466

Rzeczpospoltta
Polska

305 546

2 563

MCI MANAGEMENTS.A
I (PLMCIMG00012)
MEDICALGORITHMICS SA
(PLMDCLG00015)

Aktywny rynek
regu!owany
Aktywny rynek
regulowany

w
Warszawie
Gletda Pap1er6w
Wart0Sc1owych w
Warszaw1e S A

I Gielda Pap1er6:
A

I

I

5721

0,54%

664

1.58%

2194

224

2.11%

Rzeczpospol1ta
Polska

2 968

3 126

Rzeczpospolita
Polska

520

484

1

I

2.96%

046%

MOSTOSTAL ZABRZE SA
(PLMSTZB00018)

1 139

1.04'Yo

NETIA SA (PLNETIA00014)

1 217

1.28°/o
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Akcje

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

1 903 1 Rzeczpospolita
Polska

WAWEL SA IPLWAWEL00013)

WORK SERVICES A IPLWRKSR00019)

Arka Prestit SF!O

75 965

1
1

145
1

Rzeczpospol!ta
Polska

1 366

Rzeczpospo!1ta
Polska

1 240
I

18 964

~5

t>

384

Rzeczpospohta
Polska

1

1

0661

I Rzeczpospohta
~ Polska

160

·

Rzeczpospo!ita
Poi ska

I

1 100

1.04%

I

645

061%

I

999

0.95'Yc j

I

1 947

l

I
I

052

2.e9%

I
I

Suma

94 0891

99 836

94,62% 1
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Bilans
(w tysicicach ztotych, z wyjcitkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))
31.12.2014 r.

31.12.2013 r.

Aktywa

Srodki pieni<;ozne i ich ekwiwalenty

366

przy zobowicizaniu

si~

drugieJ strony do odkupu

5 133

7 557

99 836

121 632

105 034

129 211

112150

127 7571

IL Zobowiqzania

Ill. Aktywa netto

i

391 233

083)

V. Dochody zatrzymane

1 Zakumulowane. nierozdysponowane przychody z lokat netto

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

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

(12 863)

(8 064)

454

616

(13 317) I

5 747

{8 680)

9 518

I
i

VII. Kapita! Subfunduszu i zakumulowany

Liczba iednostek uczestnictwa

Bilans nalezy analizowac !qcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq. kt6re stanowiq integralnq czE;:s6 sprawozdania finansowego.
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Rachunek wyniku z operacji
(w tysiqcach ztotych, z wyjqtkiem wyniku z operacji na

jednostk~

uczestnictwa (w zt))
I

I
._,

- -,
3 236

1 u,·.,·--"v' i inne udzialyw

1 810
I

2. P

l

"

.;::;_yv11vuy

---

.,_
vv y

I

"•"t::i''-''-' .... ...., .........

-

.,

'"-·-------

' 3. Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyJne

0 '

0

I

-

4 Ujemne saldo r6znic kursowych

5_ Pozostale
Ill. Koszty pokrywane przez

•H--··-"'"'-'LY-···-

IV. Koszty Subfunduszu netto (11-111)

1 659

(162)

255

I

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

(8 408)

6 054

I

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

(4 637)

436

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

!

I
- z tytulu r6znic kursowych

(5)

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

5 618
I

- z tytulu r6znic kursowych

5

(2)

I
I

VII. Wynik z operacji

(8 570)

Wynik z operacji przypadajqcy na jednostke uczestnictwa

(63 88)

6 3091

169.38

Rachunek wyniku z operacji nalezy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq. kt6re stanowiq integralnq czes6 sprawozdania
finansowego_
Wynik z operacji przypadajqcy na jednostke uczestnictwa obliczono w nastepujqcy spos6b:
Dia kazdego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostaly zmiany w aktywach netto na jednostke uczestnictwa oraz analogiczne zmiany w
wartosciach kapitalu. R6znica tych dw6ch wartosci na kazdy dzien wyceny stanowi dzienny wynik z operacji na Jednostke uczestnictwa. Obliczony w ten
spos6b wynik z operacji na jednostke uczestnictwa podzielony zostal przez liczbe jednostek uczestnictwa przypadaJqcq na dany dzieri wyceny Suma
obliczonych w ten spos6b iloraz6w stanowi wynik z operacji przypadajqcy na jednostki uczestnictwa
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Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysiqcach ztotych, z wyjqtkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))

!

r.

i

aktyw6w
aktyw6w
VVynik

r-''-'f-''"-'-''-''""':::t""'

operacji

~

(razem)

~,,,

tym

(8 570)

a)~,~,_ .. _:::,

b)

( 162)

ilizowany zysk (strata)

c)

(spadek)

Zmiana

aktywach

.... ·-'-

._..JVUJ---1-

zbycia lokat
·-· -~- zysku (straty)

·-·

tytulu wyniku

wyceny

(3

operacji

~

UVY!!V'-''-"•Y

(4 637)

\fJl"-JVll'JUVYY/

·-· (razem),

I)

(8 570)
tym

I

..

a)

I

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia

I

c) z przychod6w ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem). wtym

a) zmiana kapitalu wplaconego

I

(powi~kszenie

kapitalu z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa)

I

(15 607) I

I
I

105 323
I
120 930 I

84 7841

I

(24 177)

95 938

l

105 034

129 211

116 313

54 421

bl zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytutu odkupionych jednostek
uczestnictwa)
6. Lqczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym
7 Wartost aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego

!

89 629

!

8 Srednia wartost aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

I
I

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym. wtym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

I
I

242 938,550

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

258 255,632

i.279

c) saldo zmian

(15 317,082)

76 029.204
i

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastaJcico od poczqtku dzialalnosci Subfunduszu. wtym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

600 941,199

358 002,649

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

507 601,586

249 345,954

c) saldo zmian
3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

i
i

93 339,613

i

108 656,695

93 339,613

108 656,695

1 189,17

1 019,79

1 125.29

1 189.17

(5,37)%

16,61%

1 042,47

946,47

2014-08-08

2013-04-23

Ill. Zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa
1 Wartost aktyw6w netto na Jednostk~ uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
2. Wartost aktyw6w netto na Jednostkt;) uczestnictwa na koniec biezcicego okresu
sprawozdawczego

I

3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym
4. Minimalna wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
data wyceny
5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

1 222.24

l

2014-02-24

2013-11-25

i

1 125,37

1 189.26

2014-12-30

2013-12-30

IV_ Procentowy udzial koszt6w Subfunduszu w sredniej wartosci aktyw6w netto

3,04%

3,05%

1 Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

3,00%

2,97%

2. Procentowy udzial oplat dla Depozytariusza

0.03%

0,08%

data wyceny
6. Wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa wedlug ostatnieJ wyceny w okresie
sprawozdawczym

!

data wyceny

I

Wszystkie wartosci procentowe zawarte w zestawieniu zostaly policzone w skali calego roku.
Zestawienie zmian w aktywach netto nalei:y analizowat lqcznie z notami objasniajcicymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowici integralnq cz~st
sprawozdania finansowego.
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objasniaj~ce

Noty

Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis przyjfttych zasad rachunkowosci
a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zostalo sporzcidzone zgodnie z ustawci z dnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r, poz. 330 z pozniejszymi zmianami) oraz przepisami rozporzcidzenia
Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz U z
2007 r Nr 249, poz. 1859).
Sprawozdanie zostalo sporzcidzone w JE?zyku polskim i w waiucie polskiej. Prezentowane kwoty, z wyjcitkiem wartosci aktyw6w
netto na jednostkE? uczestnictwa, podane zostaly w tysicicach zlotych. Wartosc aktyw6w netto na jednostkE? uczestnictwa podana
zostala w zlotych (z dokladnoscici do 0,01 zl). liczba jednostek uczestnictwa zostala podana z dokladnoscici do 0,001 sztuki.

b)

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

c)

Zasady ujmowania w ksiE?gach rachunkowych operacji dotyczcicych Subfunduszu
- Operacje dotyczcice Subfunduszu ujmuje siE? w ksiE?gach rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w ksiE?gowych w
okresie, kt6rego dotyczci.
- Nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje siE? w ksiE?gach rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia
umowy. Skladniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w Dniu Wyceny po godzinie 23:00 czasu polskiego oraz skladniki,
dla kt6rych do tego momentu nie otrzymano potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglE?dnia siE? w najblizszej wycenie aktyw6w
Subfunduszu i ustaleniu jego zobowi<jzan.
Jezeli nabycie albo zbycie skladnik6w !ok.at przez Subfundusz w wyniku braku otrzymania przez Subfundusz potwierdzenia
zawarcia umowy we.wskazanym powyzej terminie zostalo ujE?te w ksiE?gach rachunkowych Subfunduszu w dniu nastE?pnym po
dniu zawarcia umowy wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku instrumentu finansowego wycenianego w
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje SiE? wszystkie
parametry wynikajqce z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a przede wszystkim datE? zawarcia oraz rozliczenia (daty
przeplyw6w pieniE?i:nych) transakcji.
- Nabyte skladniki lokat ujmuje siE? w ksiE?gach rachunkowych Subfunduszu wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowizje
maklerskie. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie ujmuje siE? w ksiE?gach rachunkowych Subfunduszu wedlug wartosci ksiE?gowej
r6wnej zero.
- W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostajq transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego, w ksiE?gach
rachunkowych Subfunduszu w pierwszej kolejnosci ujmuje siE? transakcJE? nabycia.
- Nalezmi dywidendE? z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje siE? w ksiE?gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby
wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzglE?dniajqcy wartosci tego prawa do dywidendy. W
przypadku kwit6w depozytowych i innych instrument6w finansowych o charakterze podobnym do akcji nalei:n<J dywidendE?
ujmuje siE? w ksiE?gach rachunkowych w dniu otrzymania wiarygodnej informacji o wartosci wyp!acanej dywidendy.
- Podatek od naleznej dywidendy z tytulu posiadanych papier6w wartosciowych wchodzqcych w sklad portfela inwestycyjnego
Subfunduszu ujmowany jest jako koszt w dniu ujE?cia dywidendy w ksiE?gach rachunkowych, w wysokosci podatku pobranego u
zr6dla.
Przyslugujqce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje siE? w ksiE?gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na
potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzglE?dniajqcy wartosci tego prawa poboru.
Przyslugujqce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje SiE? w kSiE?gach rachunkowych w dniu nastE?pnym
po dniu ustalenia tych praw.
Prawa poboru, po zakonczeniu notowan na rynku zorganizowanym, pozostajq w portfelu Subfunduszu do dnia ich wygasniE?cia,
a ich wartosc jest r6wna wartosci z ostatniego dnia notowania. Zapis na akcje z wykorzystaniem praw poboru wykazywany jest
w pozycji naleznosci w lqcznej wartosci przelewu na subskrypcjE? oraz wartosci praw poboru z ostatniego dnia notowania.
- Niewykonane prawo poboru uznaje siQ za zbyte, wedlug wartosci r6wnej zero, w dniu nastE?pnym po dniu wygasniE?cia tego
prawa.
- Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w
walucie obcej nie stanowiq lokat Subfunduszu, a ich ujE?cie w ksiE?gach nastE?puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
W przypadku sprzedazy waluty ujE?cie w ksiE?gach nastE?puje w dacie rozliczenia sprzedazy.
- Zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwiqzku z
rozliczeniami walutowymi kupna lub sprzedazy papier6w wartosciowych ujmuje siE? w ksiE?gach rachunkowych w dniu zawarcia
transakcji (kontrakt forward walutowy). Gdy wartosc godziwa kontraktu jest:
•
•

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

Przy CZE?Sciowym zamkniE?ciu kontraktu forward zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartej transakcji mogq
bye kompensowane w przypadku, gdy:
•
Subfundusz posiada wazny prawnie tytul do kompensaty tych zobowiqzan i naleznosci;
Subfundusz zamierza rozliczyc transakcjE? w kwocie netto poddanych kompensacie zobowiqzan i naleznosci lub
•
jednoczesnie takie naleznosci wyla,,czyc z ksiqg rachunkowych, a zobowiqzanie finansowo rozliczyc.
- Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dluzej niz w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje SiE? jak kontrakty walutowe. Za
dzieri roboczy uznaje siQ dzien roboczy w kazdym panstwie, kt6rego waluta jest przedmiotem transakcji. Transakcje te ujmuje
siQ ksiegach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci ksiE?gowej r6wnej zero natomiast wynik odnosi
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siE? w r6znice kursowe. przy czym do dnia rozliczenia wycenia Sit? je wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski.
- Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje siE? w walucie, w kt6rej Sq wyrazone. a takze w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug
sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzier\ u]E?cia tych operacji w ksit?gach
rachunkowych Subfunduszu.
- Prowizja maklerska zaplacona przy zbyciu skladnika lokat obniza wynik ze sprzedazy danej lokaty.
- Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wplywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
Zysk lub stratt? ze zbycia lokat oraz walut wylicza Sit? metodq ,,najdrozsze sprzedaje sic; jako pierwsze'. polegajqc<J na
przypisaniu zbytym skladnikom najwyzszej ceny nabycia danego skladnika lokat, a w przypadku skladnik6w wycenianych w
wysokosci skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej biezqcej
wartosci ksic;gowej. Rozchodowaniu podlegaja, wy/qcznie papiery pochodzqce z transakcji kupna. kt6rych dzier\ rozliczenia
kupna przypada najp6iniej na dzier\ rozliczenia transakcji sprzedazy. Metody tej nie stosuje si<;; do skladnik6w lokat bc;dqcych
przedmiotem transakcji przy zobowiqzaniu sic; drugiej strony do odkupu.
Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuje udzial zrealizowanych r6znic kursowych w transakcjach zbycia skladnik6w
lokat.
- Przyrost wartosci dluznych papier6w wartosciowych w okresie miE1dzy ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu obliczany przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej powi<;;ksza niezrealizowany zysk/strat<;; z wyceny lokat.
- Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci dywidendy i inne udzia!y w zyskach, dodatnie saldo r6znic kursowych powsta!e w
zwiqzku z wycenq srodk6w pieni<;;znych, naleznosci oraz zobowiqzali w walutach obcych. a takze przychody odsetkowe. w
sklad kt6rych wchodzq odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej alba
w przypadku d!uznych
papier6w wartosciowych wycenianych w wartosci godziwej - naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papier6w przez
emitenta oraz odpisy dyskonta.
- Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza si<;; przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej Przychody odsetkowe
od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza siE/ zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych
papier6w wartosciowych przez emitenta
- Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pienit?Znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powiE1kszajq
wartosc aktyw6w Subfunduszu w Dniu Wyceny
Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapita/u wplaconego alba kapitalu wyplaconego jest dzieli zbycia lub odkupienia
jednostek uczestnictwa. Na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na jednostkE/ uczestnictwa w okreslonym Dniu Wyceny
nie uwzgl<;;dnia Si€/ zmian w kapitale wplaconym oraz zmian kapitalu wyplaconego zwicizanych z wplatami lub wyplatami
ujmowanymi w rejestrze uczestnik6w w tym Dniu Wyceny.
Koszty Subfunduszu obejmujci w szczeg61nosci koszty limi!owane. koszty nielimitowane. ujemne saldo r6znic kursowych
powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pieniE1znych, naleznosci oraz zobowiqzar\ w walutach obcych, a takze koszty
odsetkowe, do kt6rych zaliczamy odsetki od zaciqgniE1tych kredyt6w i pozyczek oraz amortyzacj~ premii
- Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i pozyczek zaciqgniE1tych przez Subfundusz rozlicza
efektywnej stopy procentowej.

si~

w czasie, przy zastosowaniu

- Koszty limitowane stanowici koszty wynagrodzenia Towarzystwa. Szczeg61owe informacje zostaly zawarte w nocie 11.
-

d)

Nast~pujqce koszty zwicizane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane sci z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i oplaty
maklerskie i bankowe, w tym zwiqzane z transakcjami kupna i sprzedazy papier6w wartosciowych i praw majqtkowych, odsetki
od kredyt6w i pozyczek zaciqgniE1tych przez Subfundusz, prowizje i oplaty zwiqzane z przekazami pocztowymi, podatki i inne
obciqzenia nalozone przez wlasciwe organy administracji publicznej, w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne. Wyzej
wymienione koszty stanowiq koszty nielimitowane Subfunduszu i Sq pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie kt6rych
Subfundusz jest zobowiqzany do ich ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez wlasciwe
organy administracji publicznej. Pozostale koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze srodk6w wlasnych.

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowiqzar\ i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia siE/. a zobowiqzania Subfunduszu ustala Si€/ w Dniu Wyceny (dzier\ okreslony w statucie
funduszu, w kt6rym wycenia Si€/ aktywa Subfunduszu, ustala siEI wartosc zobowiqzali Subfunduszu. ustala Si€/ wartosc aktyw6w
netto Subfunduszu oraz wartosc aktyw6w netto przypadajqcych na jednostkE/ uczestnictwa) oraz na dzieli sporzqdzania
sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia sit;:, a zobowiqzania Subfunduszu ustala Si€/ wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej.
Wartosc godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczeg61nosci: akcji, warrant6w subskrypcyjnych. praw
do akcji, praw poboru, kwit6w depozytowych, list6w zastawnych, dluznych papier6w wartosciowych, w tym obligacji zamiennych
bez uwzglE/dnienia prawa do zamiany, chyba ze jest dostE1pna wartosc godziwa !ego prawa. certyfikat6w inwestycyjnych,
tytu/6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzib€1 za granicq) wyznacza sit? - ze
wzglE/dU na godziny zamkniE1cia aktywnych rynk6w zagranicznych, na kt6rych maze lokowac Subfundusz - wedlug kurs6w
dostE/pnych o godzinie 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w nastE/pUjCJ.CY spos6b
a) jezeli Ozier\ Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego
dos!E/Pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu Wyceny. z zastrzezeniem, ze
gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamkniE1cia, a w przypadku braku
kursu zamkniE1cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik. za ostatni dostE/pny kurs przyjmuje
siE1 ten kurs alba wartosc z Dnia Wyceny.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowali ciqglych, w kt6rym wyznaczany i oglaszany jest kurs zamkniE1cia.
przyjmuje Si€/ ostatni kurs zamkniE1cia w systemie notowali ciqg/ych dostE/pny o godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowali ciqglych bez odrE1bnego wyznaczania kursu zamkniE1cia przyjmuje
siE1 ostatniq cenE/ transakcyjnq dostE/pnq o godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowar\ jednolitych przyjmuje siE/ ostatni kurs ustalony w systemie kursu
jednolitego.

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Akcji Polskich Subfundusz w Arka Prestit SFIO

b) jeteli Dzier\ Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen
obrot6w na danym skladniku aktyw6w jest znaczcico niski albo na danym skladniku aktyw6w nie zawarto tadnej transakcji
wedlug ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w
spos6b umotliwiajcicy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej. zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8. z
zastrzeteniem, te gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamkni~cia, a w
przypadku braku kursu zamkni<?cia
innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowicicej )ego odpowiednik, za ostatni
dost<?pny kurs przyjmuje sit? ten kurs albo wartosc z uwzgl~dnieniem istotnych zdarzen ma)cicych wplyw na ten kurs albo
wartosc:
c) jeteli Dzier\ Wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku wedlug ostatniego dost~pnego w
momencie dokonywania wyceny kursu zamkni~cia ustalonego na aktywnym rynku. a w przypadku braku kursu zamkni~cia
innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowicicej )ego odpowiednik. skorygowanej w spos6b umotliwiajcicy uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej. Za wiarygodnie oszacowanci wartosc godziwci danego skladnika aktyw6w
notowanego na aktywnym rynku uznaje sit? wartos6 wyznaczonci poprzez zastosowanie przyj~tego w uzgodnieniu z
Depozytariuszem modelu wyceny najbardziej odpowiedniego dla danego skladnika lokat zgodnie z najlepszci wiedzci
Subfunduszu i praktykq rynku finansowego.
2.

W przypadku gdy skladnik lokat jest przedmiotem obrotu na wi<?cej nit jednym aktywnym rynku, wartosciq godziwq jest kurs
ustalony na rynku gl6wnym. Wyboru rynku gl6wnego dokonuje si~ na koniec katdego kolejnego miesiqca kalendarzowego na
podstawie wolumenu obrotu na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku. pod warunkiem te Subfundusz mote
dokonywa6 transakcji na tym rynku. W przypadku gdy brak jest motliwosci obiektywnego lub wiarygodnego ustalenia wielkosci
wolumenu obrotu lub w przypadku identycznego wolumenu na kilku aktywnych rynkach. Subfundusz stosuje kolejne, motliwe
do zastosowania kryterium
a) liczba zawartych transakcji na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku;

3.

b)

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

c)

kolejnos6 wprowadzania do obrotu - jako rynek gl6wny wybiera Sit? rynek, na kt6rym dany skladnik lokat by! notowany
najwczesniej.

Wartosc sktadnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza sit? w
a)

nast~pujqcy

spos6b:

b~dqcych

papierami wartosciowymi weksli, list6w zastawnych, obligacji, bon6w skarbowych. bon6w pieni<?tnych oraz
pozostalych dtutnych papier6w wartosciowych
w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych skladnik6w lokat zalicza si~ odpowiednio do przychod6w
odsetkowych albo koszt6w odsetkowych Subfunduszu. Jezeli nie ma mozliwosci wiarygodnego oszacowania wartosci
przysztych :pczeplyw6w pieni<?:Znych, dopuszcza sit? wycen~ na podstawie oszacowania wartosci przez serwis Bloomberg
(np. Bloomberg Generic, itp.) lub Reuters. pod warunkiem te wycena z tego zr6dla odzwierciedia wartosc godziwq
instrumentu;

b) wierzytelnosci - w kwocie wymagalnej zaplaty z zachowaniem ostroznosci. Kwota wymagalnej zaplaty oznacza naleznos6
nominalnq wraz z naleznymi na dzien wyceny odsetkami. W przypadku wierzytelnosci, dla kt6rych oszacowano wysoki
poziom niesciqgalnosci tworzy sit? odpisy aktualizujqce w ci~zar koszt6w Subfunduszu;
c)

depozyt6w bankowych
stopy procentowej;

wedlug wartosci nominalnej z

uwzgl~dnieniem

odsetek obliczanych przy zastosowaniu efektywnej

d) jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego
inwestowania majqce siedzib<? za granicq - wedlug wartosci godziwej ustalonej jako wartos6 aktyw6w netto na jednostk<?
uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa. ogloszonych przez odpowiednio fundusz instytucj~ wsp61nego
inwestowania do godziny 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w Dniu Wyceny, z uwzgl~dnieniem zdarzen
majqcych istotny wplyw na wartosc godziwq powstalych mi~dzy datq ogloszenia a Dniem Wyceny (do wyceny jednostek
uczestnictwa korzysta sit? z informacji otrzymanych od Agent6w Transferowych dostarczonych do godz. 23:00, jak i ze stron
internetowych pobieranych o godz. 23:00; w przypadku braku informacji do godz. 23 00 o wartosci jednostek uczestnictwa
wyceny dokonuje Sit? po ostatnim dost<?pnym kursie z uwzgl~dnieniem zdarzen majqcych istotny wplyw na wartosc
godziwq); w przypadku zawieszenia wyceny jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicci wyceny dokonuje sit? po ostatnim
dost<?pnym kursie z wyceny sprzed zawieszenia skorygowanym o zmian~ benchmarku lub innego indeksu uzgodnionego z
Depozytariuszem;
e) praw poboru - wedlug wartosci godziwej, o kt6rej mowa w pkt 8, w szczeg61nosci w przypadku podania do publicznej
wiadomosci ceny akcji nowej emisji prawo poboru wyceniane jest wedlug wartosci teoretycznej;
f)

praw do akcji i praw do nowej emisji - w przypadku gdy nabyto prawa do akcji lub prawa do nowej emisji sp6lki, kt6rej akcje
tego samego typu Sq notowane na rynku aktywnym, prawa te wycenia si~ wedlug ceny tej akcji na jej rynku gl6wnym. W
przypadku nabycia praw do akcji lub praw do nowej emisji sp6lki, kt6rej akcje tego samego typu nie Sq notowane na rynku
aktywnym, prawa te wycenia sit? w oparciu o ostatniq z cen, po jakiej nabywano papiery wartosciowe na rynku pierwotnym
lub w pierwszej ofercie publicznej, powi~kszonq o wartos6 rynkowq prawa poboru niezb~dnego do ich obj~cia w dniu
wygasni<?cia tego prawa (zar6wno przy zapisie podstawowym, jaki i dodatkowym uwzgl~dniana jest wartosc praw poboru), a
w przypadku gdy zostaly okreslone r6zne ceny dla nabywc6w - w oparciu o sredniq cen~ nabycia, wazonq liczbq nabytych
papier6w wartosciowych. o ile cena ta zostala podana do publicznej wiadomosci. z uwzgl~dnieniem zmian wartosci tych
papier6w wartosciowych, spowodowanych zdarzeniami majqcymi wplyw na ich wartosc rynkowq;

g) kontrakt6w terminowych - wycenia si~ wedlug wartosci godziwej o kt6rej mowa w pkt 8. metodq okreslajqCq stan rozliczen
Subfunduszu i jego kontrahenta wynikajqcych z warunk6w umownych z uwzgl~dnieniem zasad wyceny dla instrumentu
bazowego i terminu wykonania kontraktu terminowego;
h) opcji - wycenia sit? wedlug wartosci godziwej, o kt6rej mowa w pkt 8, przy zachowaniu zasady ostroznej wyceny, biorqc pod
uwag<? konkretny typ instrumentu i kursy instrument6w bazowych oraz czas pozostaly do wykonania opcji, w szczeg61nosci
na podstawie zweryfikowanej wyceny dostarczonej przez wystaw~ opcji obliczanej mi~dzy innymi na podstawie metody
Monte Carlo lub zmodyfikowanego modelu Blacka-Scholesa, lub przy zastosowaniu modelu dostosowanego do typu opcji.
W przypadku gdy ze wzgl~du na charakter instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu wyceny opcja
mote bye wyceniana na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic, itp.) lub
Reuters;
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i)

dluznych papier6w wartosciowych zawierajqcych wbudowane instrumenty pochodne - w przypadku, gdy wbudowane
instrumenty pochodne Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dlutnym, wartosc jest wyznaczana przy zastosowaniu
modelu odpowiedniego dla danego papieru dlutnego. Jeteli wbudowane instrumenty pochodne nie sa scisle powiqzane z
wycenianym papierem dlutnym. to wartosc wycenianego papieru stanowi sum~ wyceny dlutnego papieru wartosciowego
(bez wbudowanego instrumentu pochodnego) wyznaczonej przy uwzgl~dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wyceny
wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczone w oparciu o modele odpowiednie dla poszczeg61nych instrument6w
pochodnych. W przypadku. gdy ze wzgl~du na charakter instrumentu pochodnego nie jest motliwe zastosowanie modelu
wyceny, wbudowany instrument pochodny lub caly instrument (w zaletnosci od dost~pnosci danych) mogq bye wyceniane
na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic, itp.) lub Reuters:

j)

skladnik6w lokat innych nit wymienione w punktach a)-i)
okreslone w pkt 8.

wedlug wartosci godziwej spelniajqcej warunki wiarygodnosci

4. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej ceny
nabycia - wartosc godziwa wynikajqca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania, nowo ustalona, skorygowanq
cen~ nabycia.
5.

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

6. Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych. przy zobowiqzaniu si~ Subfunduszu do odkupu, wycenia si~, poczqwszy
od dnia zawarcia umowy sprzedaty, metodq skorygowanej ceny nabycia. oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedaty zobowiqzania z tytulu transakcji przy zobowiqzaniu si~
Subfunduszu do odkupu wykazuje si~ w cenie sprzedaty, kt6ra stanowi cen~ skorygowanq.
7. Aktywa oraz zobowiqzania denominowane w walutach obcych wycenia Si<? lub ustala w walucie, w kt6rej Sq notowane na
aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie Sq notowane na aktywnym rynku - w walucie, w kt6rej sq denominowane, i wykazuje
si<? w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug sredniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na
Dzien Wyceny.
8. Za wiarygodnie oszacowanq wartosc godziwq uznaje Si<? wartosc wyznaczonq poprzez:
a) oszacowanie wartosci skladnika lokat przez wyspecjalizowanq, niezaletnq jednostk<? swiadczqcq tego rodzaju uslugi, o
lie mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez IE? jednostk<? przeplyw6w pieni<?tnych zwiqzanych z tym skladnikiem;
b) zastosowanie wlasciwego modelu wyceny skladnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejsciowe
pochodzq z aktywnego rynku;
c)

oszacowanie wartosci skladnika lokat za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji;

d) oszacowanie wartosci skladnika lokat, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogloszonej na
aktywnym rynku ceny nier6tniqcego si<? istotnie skladnika, w szczeg61nosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu
ekonomicznym.
e) Wartosci szacunkowe
Sporzqdzanie sprawozdania finansowego wymaga od Towarzystwa dokonania ocen, estymacji i przyj~cia zaloten wplywajqcych na
stosowane zasady rachunkowosci oraz na prezentowane wartosci aktyw6w i pasyw6w oraz kwoty przychod6w i koszt6w. Szacunki
dokonywane Sq na podstawie dost~pnych danych historycznych, danych mozliwych do zaobserwowania na rynku oraz szeregu
innych czynnik6w uwatanych za wlasciwe w danych okolicznosciach. Stanowiq one podstaw<? do oszacowania wartosci
bilansowych aktyw6w i zobowiqzan, kt6rych nie motna okreslic w jednoznaczny spos6b na podstawie ceny pochodzqcej z
aktywnego rynku.
Szacunki i zalotenia stanowiqce ich podstaw'? podlegajq okresowym przeglqdom. Aktualizacje szacunk6w Sq rozpoznawane w
okresie, w kt6rym dokonano zmiany szacunku, jeteli aktualizacja dotyczy tylko tego okresu, lub w okresie, w kt6rym dokonano
zmiany, i w okresach przyszlych, jesli aktualizacja wplywa zar6wno na bietqcy, jak i na przyszle okresy.
Ponitej zaprezentowano najistotniejsze z szacunk6w zastosowane przy sporzqdzeniu sprawozdania finansowego Subfunduszu.
Skladniki lokat wyceniane w warlosci godziwej

Wartosc godziwa skladnik6w lokat, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek, ustalana jest na podstawie ceny rynkowej podobnego
instrumentu bqdz przy zastosowaniu innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny sq okresowo oceniane i
weryfikowane. Wszystkie modele wyceny Sq testowane i zatwierdzane przed uzyciem W modelach wyceny wykorzystywane sci
dane motliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach Towarzystwo musi korzystac z oszacowan. Zmiany
przyJE?tych zalozen i szacunk6w mogq miec wplyw na wykazywane wartosci godziwe skladnik6w lokat
Skladniki lokat wyceniane metodq zamorlyzowanego kosztu

Na katdy Ozier\ Wyceny dokonywana jest ocena, czy zaistnialy przeslanki swiadczqce o utracie wartosci sk!adnik6w lokat. Jeteli
przeslanki takie istniejq, dokonuje si~ odpisu aktualizujqcego w wysokosci r6tnicy pomi<?dzy wartosciq bilansowq a oszacowanq
wartosciq bietqCq oczekiwanych przyszlych przep!yw6w pieni~i:nych wynikajqcych z danego skladnika lokat Wyznaczenie
przes!anek utraty wartosci oraz wyliczenie bietqcej wartosci oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieni~i:nych wymaga dokonania
przez Towarzystwo szacunk6w. Metodologia i zalotenia wykorzystywane przy ustalaniu poziomu utraty wartosci podlegajci
regularnemu przeglqdowi.
Szacunki dokonane na dzien bilansowy uwzgl<?dniajq parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzien. Biorqc pod uwag<?
zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.
Na dzier'I 31 grudnia 2014 roku oraz na dzien 31 grudnia 2013 roku Subfundusz nie posiadal aktyw6w wycenionych w spos6b inny

nit na podstawie kursu ustalonego na aktywnym rynku, tj. metodq zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci
godziwej przy zastosowaniu modeli i metod wyceny W zmiennym otoczeniu rynkowym wyst<?puje niepewnosc, ii: dla takich
aktyw6w wyceny uj~te w sprawozdaniu finansowym mogq r6tnic si<? od wartosci, Jakie zostalyby wyznaczone, gdyby istnial dla nich
aktywny rynek. Zdaniem Towarzystwa wartosci bilansowe wszystkich istotnych skladnik6w aktyw6w sq motliwe do odzyskania.
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f) Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowosci

W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowosci, w tym metod ujmowania operacjL meted
wyceny oraz sposobu sporzcidzania sprawozdania finansowego.

Nota 2. Nalei:nosci Subfunduszu
31.12.2014 r.

31.12.2013 r.

uczestnictwa

Nota 3. Zobowiqzania Subfunduszu
Zobowi(\zania

Nota 4. Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
31.12.2014 r.
\ Struktura srodk6w pieni11znych na rachunkach bankowych

Waluta

Banki
Bank Handlowy w Warszawie SA
Bank Handlowy w Warszawie SA

Wartosc na dzien bilansowy I
I
w walucie sprawozdania
,
finansowego (w tys. z!)

na dzien bilansowy
I Wartosc
w danej walucie (w tys.)

II

I

I
I
I

I

I
EUR I
PLN

167

I

182
167
15

31.12.2013 r.

I Struktura srodk6w pieni~znych na rachunkach bankowych

Waluta

I

i Wartosc na dzien bilansowy

II

Wartosc na dzien bilansowy
w danej walucie (w tys.)
I

I

w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

,

089

Banki
Bank Handlowy w Warszawie S.A

PLN

2 019

2 019

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

1

5

Dom Maklerski Banku Handlowego SA

1.01.2014 r.-31.12.2014 r.
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~znych
utrzymywanych w celu zaspokojenia biezqcych zobowiqzan
Subfunduszu

Waluta

\ wartosc na dzien 31 .12 . 2014 r.iwartosc na .dzien 31.12.20:4 r.
• ( ty l
d
.
w waluc1e sprawozdama
w aneJ wa 1ucie w s.
.
finansowego (w tys. zt)

I

I

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~znych
1

I

818

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

I

716

Bank Handlowy w Warszawie SA

CZK

I

135

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

i

18

77

Dom Maklerski Banku Handlowego SA

PLN

I

4

4

716
<

21

1.01.2013 r.-31.12.2013 r.
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~znych
utrzymywanych w celu zaspokojenia biezqcych zobowiqzan
Subfunduszu

Waluta

na dzien 31.12.2013 r.
i Wartosc na dzien 31.12.2013 r. 'wartosc
w walucie sprawozdania
I w danej walucie (w tys.)
finansowego (w tys. z!)

I

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~znych

1 837

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

I

1 735

1 735

Bank Handlowy w Warszawie SA

CZK f

161

24

Bank Handlowy w Warszawie SA

EURI

2

8

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP\

0

0

Bank Handlowy w Warszawie SA

usD\

1

3

Dom Maklerski Banku Handlowego SA

PLN

67

67

I

I
I
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Nota 5. Ryzyka
( 1)

Ryzyko stopy procentowej

( 1.1) Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej,
w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej zostaf
zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w o charakterze dluznym o stalym oprocentowaniu podzielonych wedlug
okresu pozostajqcego na dzien 31 grudnia 2014 roku do zapadalnosci tych instrument6w finansowych.

Sktadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Pozosta!e aktywa
Razern aktywa obciqi:one ryzykiern wartosci
godziwej wynikaj<jcyrn ze stopy procentowej

31.12.2013 r.
(wtys. zl)

5 1331

I

Do 1
rniesi<jca

Transakcje przy zobowiqzaniu SiE;> drugieJ strony do
odkupu. z tego o okresie do wykupu

I

Od 1
rniesi<jca
do 3

miesi~cy

rniesi~cy

miesi~cy

Od 3

miesi~cy

do6

I

I

Od6

! Od 1 roku

.

7 557
.

Sk!adniki iokat notowane na aktywnym rynku
Sk!adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

·

Procentowy udzial w aktywach og61em

1

.

Pozosta!e aktywa
Razern aktywa obciqi:one ryzykiem wartosci
godziwej wynikaj<jcyrn ze stopy procentowej

Razem

do 3 lat

do 1 roku

7 5571

-I

.

-

5,76%

.

7 557

-

5,76%

i

( L 2) Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pienii;;znych wynikajqcym ze stopy
procentowej, w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pienii;;znych wynikajqcym ze stopy
procentowej zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w o charakterze dluznym o zmiennym oprocentowaniu,
wed!ug podzialu na okresy pozostajqce w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany oprocentowania).
Nie dotyczy.

( 2)

Ryzyko kredytowe

( 2 .1) Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym na dzien bilansowy. w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypelnialy swoich obowiqzk6w (bez uwzgl(\!dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen), w podziale
na kategorie bilansowe
Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w, bez uwzgli;;dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen. W przypadku
skladnik6w lokat zostala zaprezentowana wartosc bilansowa skladnik6w lokat o charakterze dluznym.
31.12.2014 r.
Procentowy
udzial
waktywach
og61em

31.12.2014 r.
(wtys. zl)

I

Srodki pienii;zne i ich ekwiwatenty

182

0,17%

Naletnosci. w tym:

366

0,35%

5 133

31.12.2013 r.
Procentowy
udzial
w aktywach
og61ern

31.12.2013 r.
(w tys. zl)
2 089

1.59% \

4.86%

7 557

s,76%

d!uzne instrumenty finansowe emitowane bcidz gwarantowane przez
Skarb Paristwa tub NBP

-

-

listy zastawne

-

-1

naleznosci z tytu!u zawartych transakcji sprzedazy sk!adnik6w lokat
Transakcje przy zobowiqzaniu sii; drugiej strony do odkupu
Sk!adniki lokat o charakterze d!uznym notowane na aktywnym rynku, w
tym:

inne niz listy zastawne oraz niz emitowane
8 .. ~·~· "V"~"~
Skarb Paristwa bqdZ NBP instrumenty o v,;c;,.;'.:'._;~;:- dluznym

-

I

-

II

I

II

~I
I

I
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31.12.2014 r.
Procentowy

31.12.2013 r.
Procentowy
udzial

(w tys. zl)

( 2. 2) Przypadki znaczcicej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach iokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala zaprezentowana
jako wartosc bilansowa lokat w instrumenty dluzne emitowane lub por'1czane przez podmiot. kt6rego papiery stanowici powyzej
5% wartosci aktyw6w Subfunduszu.
Nie dotyczy.

(3)

Ryzyko walutowe

( 3. 1) Poziom obcicizenia aktyw6w i zobowicizan Subfunduszu ryzykiem walutowym
Poziom obciqi:enia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jako wartosc bilansowa (w tys. zl) aktyw6w i zobowicizan
wyrazonych w walutach obcych.

w aktywach
og61em
15

0,01%

16

0,02%

waktywach
og61em
5

0,00%'

1 886

1,44%

1 891

1,44%

d!uzne papiery wartosciowe

I Razem aktywa Subfunduszu obciqi:one ryzykiem walutowym
J

31

0,03% I

Zobowiqzania obci11i:one ryzykiem walutowym

( 3. 2) Wskazanie przypadk6w znaczqcej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala zaprezentowana
jako wartosc bilansowa poszczeg61nych kategorii lokat wyrazonych w walutach obcych. w rozbiciu na poszczeg61ne waluty.

31.12.2014 r.

( 4)

udzial

31.12.2013 r.

udzial

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem ptynnosci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko. iz Subfundusz nie b€1dzie w stanie wygenerowac dostatecznych srodk6w
pieni€1i:nych niezb€1dnych do wykonania swoich zobowicizan w terminach ich wymagalnosci lub tez zbycie aktyw6w nastcipi na
warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu

z uwagi na fakt,

ii: jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogci bye odkupywane codziennie, jednym z zadan realizowanych w
ramach zarzcidzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pieni€1i:nych oraz codzienne
monitorowanie plynnosci. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki lokat o duzej plynnosci.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku oraz w roku obrotowym konczcicym si€1 31 grudnia 2013 roku Subfundusz nie
zawieszal zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Presti:t Akcji Polskich Subfundusz w Arka Prestit SF/O

( 5)

Stosowana metoda pomiaru catkowitej ekspozycji Subfunduszu na ryzyko
Dia cel6w pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu Towarzystwo stosuje metod;;: zaangazowania. Podanie tej informacji
w sprawozdaniu finansowym Subfunduszu spelnia wymogi §22 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie sposobu. trybu oraz warunk6w prowadzenia dzialalnosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Nota 6. lnstrumenty pochodne
Nie dotyczy.

Nota 7. Transakcje przy zobowiqzaniu siq Subfunduszu lub drugiej strony do
odkupu
Transakcje przy zobowiqzaniu sie Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu

I
I

Transakcje przy zobowiqzaniu sie drugiej strony do odkupu, w tym:

Wartosc na
31.12.2014 r.
(wtys. zl)

Wartosc na
31.12.2013 r.
(wtys. zl)
5 133

I
7 557

-

Transakcje. w wyniku kt6rych nastePLIJe przeniesienie na Subfundusz praw w!asnosci i ryzyk

I

Transakcje, w wyniku kt6rych nie nastepuje przeniesienie na Subfundusz praw w!asnosci i ryzyk

·-

I Transakqe, w wyniku kt6rych nastepuje przeniesienie na Subfundusz praw w!asnosci i nie

133

nast;;puje przeniesierne na Subfundusz ryzyk

-

Transakcje przy zobowiqzaniu si;; Subfunduszu do odkupu, w tym:

-

Transakcje, w wyniku kt6rych nastepuje przeniesienie na drugq strone praw w!asnosci i ryzyk
Transakcje, w wyniku kt6rych nie nastepuje przeniesienie na drugq strone praw wlasnosci i ryzyk

-

kt6rych
przeniesienie na drugq strone praw w!asnosci i nie
na drugq strone ryzyk

Transakcje, w
nastepuje

-

l

-

I

Nota 8. Kredyty i poi:yczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i r6i:nice kursowe
31.12.2014 r.
Walutowa struktura pozycji bilansu

Waluta

Wartosc na dzien
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

Wartosc na dzien
bilansowy w danej walucie
(wtys.)

PLN

Aktywa
$rodki pieni;;:i:ne i ich ekwiwalenty

105 517

PLN

182

PLN

167

EUR

4

167
15

PLN

Nale:i:nosci

366

PLN

350

EUR

4

Transakcje przy zobowiqzaniu sie drugiej strony do odkupu

PLN

Sktadniki lokat notowane na aktywnym rynku

PLN

Sktadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

PLN

Zobowiqzania

PLN

PLN
PLN

PLN

I

350
16
5 133
5 133

5 133

99 836
99 836

99 836

I
483

483
483

31.12.2013 r.

Walutowa struktura pozycji bilansu

Waluta

Aktywa

PLN

Srodki pienie:i:ne i ich ekwiwalenty

PLN

T -·· -··-,- przy

zoM~ ......~~·

siE? drugiej strony do odkupu

Wartosc na dzieli
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego (w tys. zl)
131 278
2 089

PLN

2 084

2 084

EUR

1

5

PLN

Nalei:nosci

Wartosc na dzien
bilansowy w danej walucie
(wtys.)

PLN

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Akcji Po/skich Subfundusz w Arka Prestit SFIO
Wartosc na dzier\

IWalutowa struktura pozycji bilansu

1.01.2014 r.-31.12.2014 r.

1.01.2013 r.-31.12.2013 r.

Sktadniki

2

obcych wyliczany przez NBP

Kurs w stosunku do zl

Waluta

Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2014 r.-31.12.2014 r.

1.01.2013 r.-31.12.2013 r.

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

si~

tylko z

cz~sci

stalej.

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Towarzystwo za zarzCjdzanie Subfunduszem otrzymywalo wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wi~kszej
jednak niz 3,00% (trzy procent) w skali roku. liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt pi~c) dni, od sredniej rocznej wartosci Aktyw6w
Netto Subfunduszu.
Rezerwa na wynagrodzenie, o kt6rym mowa powyzej, jest naliczana od podstawy spe/niajqcej wymogi § 22 ust 2 Rozporzqdzenia.
slui:qcej do okreslenia wartosci Jednostki Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny. Podstaw~ t~ stanowi r6znica pomi~dzy wartosciq

Roczne sprawozdanie finansovve Arka Prestii Akcji Potskich Subfundusz w Arka Prestit SF!O

Aktyw6w i zobowiqzari Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny przy czym podstawa ta nie
oraz kapitale wyp/aconym na poprzedni Dzien Wyceny, zgodnie z § 22 ust. 2 Rozporzqdzenia

uwzgl~dnia

zmian w kapitale wplaconym

Rezerwa, o kt6rej mowa powyzej jest naliczana w kazdym Dniu Wyceny za kazdy dzien roku i rozliczana jest do pi~tnastego dnia
mieSiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry zostala naliczona. Platnosci z tytulu koszt6w limitowanych pomniejszajq utworzonq
uprzednio rezerwe.
Stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie Subfunduszem:
Stawka statutowa

Stawka obowiqzujcica na dzien bilansowy

300%

3,00%

W 2014 roku Zarzqd Towarzystwa nie podejmowal uchwal o zmianie stawek za zarzqdzanie dla subfunduszu Arka Prestiz Akcji
Polskich

Nota 12. Dane por6wnawcze o jednostkach uczestnictwa

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestii Akcji Polskich Subfundusz w Arka Prestii SFIO

lnformacja dodatkowa
A.

lnformacje o znaczcicych zdarzeniach, dotyczcicych lat ubiegtych, ujE;tych w sprawozdaniu finansowym za biezcicy
okres sprawozdawczy
Nie wystqpily

B.

lnformacje o znaczcicych zdarzeniach, kt6re nastqpity po dniu bilansowym, a nieuwzglE;dnionych w sprawozdaniu
finansowym
Nie wystcipily.

c.

Zestawienie oraz objasnienie r6znic pomi~dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i por6wnywalnych
danych finansowych a uprzednio sporzcidzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Nie wystqpily.

D.

Dokonane korekty hl~d6w podstawowych, ich przyczyny, tytuty oraz wptyw wywotanych tym skutk6w finansowych na
majqtkowci i finansowci, ptynnosc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu

sytuacj~

W okresie sprawozdawczym nie wystqpily:
•

przypadki informowania uczestnik6w o korektach wyceny aktyw6w netto na jednostkt;i uczestnictwa;
przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny
aktyw6w netto na jednostkt;i uczestnictwa:

•
E.

przypadki nierozliczenia sit;i transakcji zawieranych przez Subfundusz.

W przypadku niepewnosci co do moi:liwosci kontynuowania dziatalnosci opis tych niepewnosci oraz wskazanie, czy
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwicizane
Nie dotyczy.

F.

lnne informacje niz wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re mogtyby w istotny spos6b wptynqc na
sytuacji majcitkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wystqpily.

ocen~
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SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Arka Prestii Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy
Subfundusz
w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu
lnwestycyjnym Otwartym

za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest za!qcznikiem do sprawozdania polqczonego
funduszu Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu lnwestycyjnego Otwartego

Subfundusz w Arka Prestit SFIO
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Zestawienie lokat
1

Tabela gt6wna
I

31.12.2013 r.
i

SKLADNIKI LOKA T

I

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(wtys. zl)

I

I

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzien

I

Procentowy
udzialw
aktywach
og6lem

wedlug
wyceny na
dzieri

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(wtys. zl)

Procentowy
udzia! w
aktywach
og61em

'1

i

i

Warranty subskrypcyjne
-

Prawa do akcji

-1

-I
I
I

··-

' ......

•- .. ~

11 .........

-<<

'""''-''-'''-'

~~

I

-1
-1I

- I
I

I

I
:

I
I

500

I

506

I

••ly 1-''-''-''''-''-'''c

I

z ograniczonci
i~

''-''"'""''"1

!

I

.,

l

.1

""

I

I
II

uczestr.. _... -

"-· ,,"' ·-·,"

1,93%

......

·-·
w

I

-1

I

I

I

-1

290

1.30%

I

334

I

I

I

265

I

367

!

I
I

I
1.40%

I

I

Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania
majci_ce siedzibe za granicq

I

-

Wierzytelnosci
Weksle

i

II

-1
I

Depozyty

I

-

-

! Nieruchomosci

I

I

Statki morskie

I Suma

-

-1

Waluty

lnne

I
I
I

-I

I

-

I
I
17 017

19 591

87,39%

I

20 859

i

I
21 819 I

-

83,11%

I
i

Roczne sprawozdanie finansowe
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Prestit Akcji :SnJd!,mve1 i Wschodnie1 Europy Subfundusz w Arka Prestit SFIO

Tabele uzupetniajqce
I

i

I

emitenta

....
.,

dzien

aktywach

og6iem
I

I

I

15

regu!owany

i Aktywny_rynek

udziatw

(w tys. zl)

I

·-""'

AKFEN GA ""';E; IKUL YATIRIM
ORTAKLIGI As (TREAKf '.;UUV ILj
t:.! CY ADAV
TURK
iTRE' 'lK0001 )

wyceny na
(w!ys. zl)

I

I
~

.,

I

i

regulowany

i

!

Akt".;::ny-•ynek

I ANADOLU
HAYAT EMEKLILIK As
(TRAANHYT9103)

Aktywny rynek
regulowany

ANDRITZ AG (AT0000730007)

i

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A S
(TREBIMM00018l

! Aktywny rynek

BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS
(TREBZMT00017)

I

I

I BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK
J

rynek
regulowany

-

rynek
regulowany

regu1owany

i

317

I

iI Turqa
I

I

Vienna Stock
Exchange
Stock
Exchange
Borsa !stanbu1
Vienna Stock
! Exchange

II Borsa Istanbul

i

I
l

9910

!

i

1

I

I

Turqa

I
24 166 j Austr,a

3591
I

1 7581 Greqa

Borsa Istanbul

1 6621 Turqa

71

i

Turqa

397

j Turqa

281

Aktywny rynek

_.,,

rynek

"""'"

_,,,

I Borsa Istanbul
I

KOC HOLDING AS (TRAKCHOL9108)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

KOMERCNI BANKA AS (CZ0008019106)

rynek
regulowany

Stock
Exchange

LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK
TURIZM EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT
TAAHHUT AS (TRELKMH00013)

Aktywny rynek
regulowany

] Borsa Istanbul

MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI
NYRT (HU0000068952)

Aktywny rynek
regulowany

Budapest Stock
Exchange

OMV AG (AT0000743059)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

I

I

4721

I

8~

I

1 981

351

I

274

1.22%

180

I

198

0.88%

82

0.36%

1

!

32 960
I
I

!

42

I

504

I

I
26 058
902

1.62%

I

Turqa

377

Czechy

s71

J

I

I

487

2,17%

657

2.93%

I

Aktywny rynek

I

Stock
Exchange

'"M_,_,,_ .. ,

Aktywny rynek

1.73%
2.10%

I

Borsa Istanbul

l

388
I

1130281 Turqa

Hellenic Exchanges ·
Athens Stock
Exchange SA

HACI OMER SABANCI HOLDING AS
(TRASAHOL9105)

1.07%

I

I
i

I Austria

Austria

Aktywny rynek
regu!owany

3.39%

I

188

8 977

FORD OTOMOTIVE SANAYI AS
(TRAOTOSN91 H6)

I

760

i

Vienna Stock
Exchange

rynek

I

II

~ktywny_ fl'.nek

_;,y

I

I

I

I Vienna Stock
Exchange

..,

!

I

I

1 459

I

I

I

100

I

678

I

I

I

0,00%

I

Austria

3651

8

I

Turcia

0

2031

Aktywny rynek

-:::i-'-

I PORR AG (AT0000609607)

5 634

I

.,

FOLLI FOLLIE SA (GRS294003009)

OTP BANK NYRT (HU0000061726)

I Turqa

I

I

iI Borsa Istanbul

Aktywny rynek

"""'""""Y

INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI
MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET AS
(TREINDX00019)

! Borsa Istanbul

482 [ Austria
6 798

I
523 l

TurcJa

0.723

!

.,

•y

FACC AG (ATOOOOOFACC2)

Borsa Istanbul

rynek

~ktywnX_rynek
I DO & co AG (AT0000818802)
rynek
I EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATlR!M I
ORTAKLIGI AS (TREEGY000017)

ERSTE GROUP BANK AG
(AT0000652011)

I
I

,,

I

CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET
A.S. (TRACIMSA91F9)

I

Vienna Stock
[ Exchange

Aktywny rynek

BUWOG AG (A TOOBUWOG001)
CEZAS (CZ0005112300)

i Borsa Istanbul
I

I

..,

Aktywny rynek

SANAYI VE TICARET A S
(TRABRISA91 E3)

0.84%

I Vienna Stock

Turqa

75

5 010

Wegry

930

8 761

I Austna

1 019

17 219

VVfigry

929

Austna

19a

1 055

Exchange

'Y

10959

I

0.19%

421

I

I

783

3.49%

822 I

3,67%

888

3,96%

200

l

0.89%

'

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
(AT0000606306)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

6 273

Austria

594

335

SILVANO FASHION GROUP AS
(EE3100001751)

Aktywny rynek
regu!owany

NASDAQ OMX
, Tallinn

24 869

Es torn a

268

125

SINPAS GAYRIMENKUL YATIR!M
ORTAKLIGI A.S. (TRESNGY00019)

Aktywny rynek
regu!owany

Borsa !stanbui

Turqa

223

122

0.54%

TEKFEN HOLDING AS
(TRETKH000012)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

Turqa

202

252

1.13%

TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI
AS. (TRATOAS091H3)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

3 369

I T urcja

81

0.36%

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLIGI AS. (TRETRGY00018)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

47 095.336

Turqa

245

1.09%

TRAKYA CAM SANAYll AS
(TRATRKCM91F7)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

0,159

Turqa

0

0,00%

TUPRAS TURKIYE PETROL
RAFINERILERI AS (TRATUPRS91 E8)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

2 869

TurCJa

202

TURK HAVA YOLLARI AS
(TRATHYA091M5)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

15 483.52 [ Turcia

88

I Borsa Istanbul

2 1091 Turcia

TURK TRAKTOR VE ZIRAAT
MAKINELERI AS (TRETTRK00010)

I Aktywny rynek
regulowany

J

1

I

101 047
I

28 912

1

351

'

1471

1.50%

i

239

107%
I

I
244

0,56%

1.00%
1.09%
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Akcje

Rodzaj rynku

Liczba

Nazwa rynku

WartoSC
wedtug ceny

Kraj siedziby
emitenta

nabycia

VOESTALPINE AG (AT0000937503)
YAP! VE KREDI BANKASI AS
(TRAYKBNK91 N6)

Borsa Istanbul

1

Suma

oa1 3ss,s41 I

Uczba

Kraj siedziby

wedlug ceny

emitenta

nabycia

(wtys. z!)

wyceny na
dzieri
bilansowy
(wtys.z!)

udziat w
aktywach
og61em

Notowane na aktywnym rynku regulowanym

WartoSC

Gertyfikaty inwestycyjne

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa i rodzaj funduszu

wedlug ceny

Uczba

nabycia

(wtys. zl)

Wartosi:
wedlug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. zl)

Procentowy
udziaf w
aktywach
og61em

Notowane na aktywnym rynku regulowanym

ARKA BZ WBK AKCJI SRODKOWEJ I
WSCHODNIEJ EUROPY FIZ
(PLAASWE00014)

G1elda Pap1er6w
Wartosciowych w

3 398

Suma

3)

3 398

290

Warszawie S.A

265

I

290

1,30%

Tabele dodatkowe

Grupa kapita!owa HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.:

Akqe AKBANK T AS (TRAAKBNK91 N6)
Akcje CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET AS (TRACIMSA91 F9)
Akcje HACI OMER SABANCI HOLDING AS. (TRASAHOL91Q5)
Grupa kapitalowa KOC HOLDING A.S.:

Akcje KOC HOLDING AS. (TRAKCHOL91Q8)
Akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS (TRATUPRS91 E8)
Grupa kapitalowa TURKIYE IS BANKASI A.S.:

Akcje ANADOLU HAYAT EMEKLILIKAS. (TRAANHYT9103)
Akcje TRAKYA CAM SANAYll AS. (TRATRKCM91 F7)
Akcje TURKIYE IS BANKASI AS. - C (TRAISCTR91 N2)
Akcje TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS (TRATSKBW91 NO)

276

1.23°/o

i

Bilans
(w tysiqcach ztotych, z wyjqtkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))

L Aktywa

I 2.

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

VL Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

(6 432)

(7 048)

2 575

Bilans nalezy analizowac lcicznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowci, kt6re stanowici integralnq
finansowego.

I

961 !

cz~sc

sprawozdania
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Rachunek wyniku z operacji
(w tysicicach ztotych, z wyjqtkiem wyniku z operacji na jednostkEi uczestnictwa (w zt))

3. Oplaty za zezwolenia oraz re1estracyjne
4. Ujemne saldo r6znic kursowych
5. Pozosta!e. w tym
podatki i inne obci<1zenia nalozone przez wlasciwe organy administracji publicznej
1

129

80 '

Ill. Koszty pokrywane przez Towarzystwo
IV. Koszty Subfunduszu netto (II-Ill)

845

1 475

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

(93)

(446)

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

998

(4440)

(616)

(1 249)

(1 269)

(1 028)

1 614

(3 191)

1 786

(1 653)

905

(4 886)

1 Zrealizowany zysk {strata) ze zbycia lokat
- z tytulu r6znic kursowych

VII. Wynik z operacji

58,64

Wynik z operacji przypadajqcy na jednostkE; uczestnictwa

(119,06) I

Rachunek wyniku z operacji nalezy analizowac lcicznie z notami objasniajcicymi i informacjci dodatkowci, kt6re stanowici integralnci
sprawozdania finansowego.
Wynik z operacji przypadajcicy na

jednostk~

uczestnictwa obliczono w

nast~pujcicy

cz~sc

spos6b

Dia kazdego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostaly zmiany w aktywach netto na jednostk~ uczestnictwa oraz analogiczne
zmiany w wartosciach kapitalu. R6znica tych dw6ch wartosci na kazdy dzien wyceny stanowi dzienny wynik z operacji na jednostk~
uczestnictwa. Obliczony w ten spos6b wynik z operacji na jednostk~ uczestnictwa podzielony zostal przez liczb~ jednostek uczestnictwa
przypadajcicci na dany dzien wyceny. Suma obliczonych w ten spos6b iloraz6w stanowi wynik z operacji przypadajcicy na jednostki
uczestnictwa.

Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysiqcach ztotych, z wyjqtkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zf))

8. Srednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

IL 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
3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

Ill. Zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostke uczestnictwa
Wartosc aktyw6w netto na jednostke uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

1 048,50

2. Wartosc aktyw6w netto na jednostke uczestnictwa na koniec biezqcego okresu sprawozdawczego

988,09 j

3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na Jednostke uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

6,31%

4. Minimalna wartosc aktyw6w netto na jednostke uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

845,88

data wyceny

IV. Procentowy udzial koszt6w Subfunduszu w sredniej wartosci aktyw6w netto

2014-06-10

2013-05-22 I

2014-12-30

2013-12-30

3,79%

4,45%

1 189,67

930,01

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa
2. Procentowy udzial oplat dla Depozytariusza

i

907,52 I
2013-12-27

6. Wartosc aktyw6w netto na jednoslkfi' uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
data wyceny

i

2014-03-14

5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto na jednostke uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
data wyceny

929.45 !
(11,35)%

2,96%
0,33%

0,41%

Wszystkie wartosci procentowe zawarte w zestawieniu zostaly policzone w skali calego roku.
Zestawienie zmian w aktywach netto nalezy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq. kt6re stanowiq integralnq
CZE?SC sprawozdania finansowego.

I
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Noty objasniajctce
Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis
a)

przyj~tych

zasad rachunkowosci

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zostalo sporzcidzone zgodnie z ustawci z dnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami rozporzcidzenia Ministra
Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr
249, poz. 1859).
Sprawozdanie zostalo sporzcidzone w j~zyku polskim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty, z wyjqtkiem wartosci aktyw6w netto
na jednostk~ uczestnictwa, podane zostaly w tysicicach zlotych. Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa podana zostala
w zlotych (z dokladnoscici do 0,01 zl) Liczba jednostek uczestnictwa zostala podana z dokladnoscici do 0,001 sztuki.

b)

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

c)

Zasady ujmowania w

ksi~gach

rachunkowych operacji dotyczcicych Subfunduszu

- Operacje dotyczcice Subfunduszu ujmuje
okresie. kt6rego dotyczci.

si~

w

ksi~gach

rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w

ksi~gowych

w

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

ksi~gach

- Naleznci dywidend~ z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby
wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzgl~dniajcicy wartosci tego prawa do dywidendy. W
przypadku kwit6w depozytowych i innych instrument6w finansowych o charakterze podobnym do akcji naleznci dywidend~ ujmuje
si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu otrzymania wiarygodnej informacji o wartosci wyp{acanej dywidendy.
Podatek od nalei.nej dywidendy z tytulu posiadanych papier6w wartosciowych wchodzcicych w sklad portfela inwestycyjnego
Subfunduszu ujmowany jest jako koszt w dniu uj~cia dywidendy w ksi~gach rachunkowych.
- Przyslugujcice prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na
potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzgl~dniajcicy wartosci tego prawa poboru.
Przyslugujcice prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu nast~pnym po
dniu ustalenia tych praw.
- Prawa poboru, po zakonczeniu notowan na rynku zorganizowanym, pozostajci w portfelu Subfunduszu do dnia ich wygasni~cia, a
ich wartosc jest r6wna wartosci z ostatniego dnia notowania. Zapis na akcje z v;ykorzystaniem praw poboru wykazywany jest w
pozycji nalei.nosci w lcicznej wartosci przelewu na subskrypcj~ oraz wartosci praw poboru z ostatniego dnia notowania.
- Niewykonane prawo poboru uznaje si~ za zbyte, wedlug wartosci r6wnej zero, w dniu nast~pnym po dniu wygasni~cia tego
prawa.
Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w
walucie obcej nie stanowici lokat Subfunduszu, a ich uj~cie w ksi~gach nast~puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty. W
przypadku sprzedai.y waluty uj~cie w ksi~gach nast~puje w dacie rozliczenia sprzedai.y.
- Zobowicizania i nalei.nosci Subfunduszu wynikajcice z zawartych transakcji kupna lub sprzedai.y waluty w zwicizku z rozliczeniami
walutowymi kupna lub sprzedai.y papier6w wartosciowych ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu zawarcia transakcji
(kontrakt forward walutowy). Gdy wartosc godziwa kontraktu jest:
•

dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu,

•

ujemna, kontrakt ujmowany jest w pasywach bilansu.

Przy cz~sciowym zamkni~ciu kontraktu forward zobowicizania i nalei.nosci Subfunduszu wynikajcice z zawartej transakcji mogci
bye kompensowane w przypadku. gdy
Subfundusz posiada wai.ny prawnie tytul do kompensaty tych zobowicizan i nalei.nosci;
Subfundusz zamierza rozliczyc transakcjl? w kwocie netto poddanych kompensacie zobowicizan i nalei.nosci lub
•
jednoczesnie takie nalei.nosci wylciczyc z ksiqg rachunkowych. a zobowicizanie finansowo rozliczyc.
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Transakcje zawarte na walutach. rozliczane nie dluzej nit w cicigu trzech dni roboczych. traktuje sit;: Jak kontrakty walutowe Za
dzier'l roboczy uznaje sie dzier'l roboczy w kazdym panstwie. kt6rego waluta jest przedmiotem transakcji. Transakcje te ujmuje sie
w ksii;;gach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci ksii;;gowej r6wnej zero. natomiast wynik odnosi sit?
w r6znice kursowe. przy czym do dnia rozliczenia wycenia sit;: je wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski.
Operacje dotyczcice Subfunduszu ujmuje sit;: w walucie. w kt6rej sci w11r,;d•0nci a takze w waiucie polskiej po przeliczeniu
sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy
Polski na dzien uji;;cia tych operacji
rachunkowych Subfunduszu.
Prowizja maklerska zaplacona przy zbyciu skladnika lokat obniza wynik ze sprzedazy danej lokaty.
Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wplywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
- Zysk !ub stratE? ze zbycia lokat oraz walut wylicza sit? metodq ,,najdrozsze sprzedaje sit;: jako pierwsze", polegajacci na przypisaniu
zbytym skladnikom najwyzszej ceny nabycia danego skladnika lokat, a w przypadku skladnik6w wycenianych w wysokosci
skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. najwyzszej biez:qcej wartosci
ksii;;gowej. Rozchodowaniu podlegajci wylcicznie papiery pochodzcice z transakcji kupna. kt6rych dzien rozliczenia kupna
przypada najp62:niej na dzier'l rozliczenia transakcji sprzedazy. Melody tej nie stosuje sit;: do skladnik6w lokat bt?dcicych
przedmiotem transakcji przy zobowicizaniu sit;: drugiej strony do odkupu.
Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuje udzial zrealizowanych r6znic kursowych w transakcjach zbycia skladnik6w
lokat.
- Przyrost wartosci dluznych papier6w wartosciowych w okresie mii;;dzy ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu obliczany przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej powii;;ksza niezrealizowany zysk/strati;; z wyceny lokat.
- Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci dywidendy i inne udzialy w zyskach. dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w
zwiqzku z wycenq srodk6w pienii;;znych, naleznosci oraz zobowiqzar'l w walutach obcych. a taki.e przychody odsetkowe, w sklad
kt6rych wchodzq odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w przypadku dlui.nych papier6w
wartosciowych wycenianych w wartosci godziwej - naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papier6w przez emitenta
oraz odpisy dyskonta.
- Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza sit? przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody odsetkowe od
dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza sit;: zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych
papier6w wartosciowych przez emitenta.
Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pienii;;znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powii;;kszajq wartosc
aktyw6w Subfunduszu w Dniu Wyceny.
Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego albo kapitalu wyplaconego jest dzien zbycia lub odkupienia jednostek
uczestnictwa. Na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na jednostki;; uczestnictwa w okreslonym Dniu Wyceny nie
uwzgl~dnia sit;: zmian w kapitale wplaconym oraz zmian kapitalu wyplaconego zwiqzanych z wplatami lub wyplatami ujmowanymi
w rejestrze uczestnik6w w tym Dniu Wyceny.
- Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg61nosci koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo r6znic kursowych powstale
w zwiqzku z wycenq srodk6w pienii;;i.nych, nalei.nosci oraz zobowiqzar'l w walutach obcych, a taki.e koszty odsetkowe, do kt6rych
zaliczamy odsetki od zaciqgnii;;tych kredyt6w i pozyczek oraz amortyzacji;; premiL
- Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i pozyczek
efektywnej stopy procentowej.

zaciqgni~tych

przez Subfundusz rozlicza sit? w czasie, przy zastosowaniu

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa. Szczeg6lowe informacje zostaly zawarte w nocie 11.
Nastt;lpUjqce koszty zwiqzane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane Sq z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i op!aty
maklerskie i bankowe, w tym zwiqzane z transakcjami kupna i sprzedai.y papier6w wartosciowych i praw majqtkowych, odsetki od
kredyt6w i poi.yczek zaciqgnit;ltych przez Subfundusz. prowizje i oplaty zwiqzane z przekazami pocztowymi, podatki i inne
obciqi.enia nalozone przez wlasciwe organy administracji publicznej, w tym op!aty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne. Wyi.ej
wymienione koszty stanowi<i koszty nielimitowane Subfunduszu i Sq pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie kt6rych
Subfundusz jest zobowiqzany do ich ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez wlasciwe organy
administracji publicznej. Pozostale koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze srodk6w w!asnych.
d)

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowiqzali i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia sit;:, a zobowiqzania Subfunduszu ustala si~ w Dniu Wyceny (dzien okreslony w statucie funduszu,
w kt6rym wycenia sit;: aktywa Subfunduszu, ustala si~ wartosc zobowiqzar'l Subfunduszu, ustala sit? wartosc aktyw6w netto
Subfunduszu oraz wartosc aktyw6w netto przypadajqcych na jednostki;; uczestnictwa) oraz na dzier'l sporzqdzania sprawozdania
finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia sit;:, a zobowiqzania Subfunduszu ustala sit;: wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej.
1. Wartosc godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczeg61nosci: akcji, warrant6w subskrypcyjnych. praw
do akcji, praw poboru, kwit6w depozytowych, list6w zastawnych, dluznych papier6w wartosciowych, w tym obligacji
zamiennych bez uwzgli;;dnienia prawa do zamiany, chyba ze jest dosti;;pna wartosc godziwa tego prawa, certyfikat6w
inwestycyjnych, tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzibt;: za granicq)
wyznacza si~ - ze wzgli;;du na godziny zamknit?cia aktywnych rynk6w zagranicznych, na kt6rych mote lokowac Subfundusz wedlug kurs6w dosti;;pnych o godzinie 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w nasti;;pujqcy spos6b
a) jei.eli Dzier'l Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego
dosti;;pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu Wyceny, z zastrzezeniem, i.e
gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknit;lcia, a w przypadku braku
kursu zamknii;;cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik, za ostatni dosti;;pny kurs przyjmuje
sit;: ten kurs albo wartosc z Dnia Wyceny.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan ciqglych, w kt6rym wyznaczany i og!aszany jest kurs
przyjmuje sit? ostatni kurs zamkni<?cia w systemie notowan ciqglych dostt;lpny o godzinie 23 00.

zamkni~cia.
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W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan ci:qglych bez odrebnego wyznaczania kursu zamkniecia przyjmuje
sie ostatni:q cene transakcyjn:q dostepn:q o godzinie 23 00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan jednolitych przyjmuje
jednolitego.

si~

ostatni kurs ustalony w systemie kursu

b) jezeli Dzien Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku. przy czym wolumen
obrot6w na danym skladniku aktyw6w jest znacz:qco niski albo na danym skladniku aktyw6w nie zawarto zadnej transakcji wedlug ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w
spos6b umozliwiajacy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej. zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8. z
zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamkniecia, a w
przypadku braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowi:qcej jego odpowiednik. za ostatni dost~pny
kurs przyjmuje sie ten kurs albo wartosc z uwzglednieniem istotnych zdarzeti maj:qcych wplyw na ten kurs albo wartosc:
c) jezeli Dzieti Wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wed!ug ostatniego dostepnego w
momencie dokonywania wyceny kursu zamkniecia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamkni~cia innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowi:qcej jego odpowiednik, skorygowanej w spos6b umozliwiaj:qcy uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej. Za wiarygodnie oszacowan:q wartosc godziw:q danego skladnika aktyw6w
notowanego na aktywnym rynku uznaje si~ wartosc wyznaczon:q poprzez zastosowanie przyj~tego w uzgodnieniu z
Depozytariuszem modelu wyceny najbardziej odpowiedniego dla danego skladnika lokat, zgodnie z najlepsz:q wiedz:q
Subfunduszu i praktyk:q rynku finansowego.
2.

W przypadku gdy skladnik lokat jest przedmiotem obrotu na wi~cej niz jednym aktywnym rynku. wartosci:q godziw:q jest kurs
ustalony na rynku gl6wnym. Wyboru rynku gl6wnego dokonuje sie na koniec kazdego kolejnego miesi:qca kalendarzowego na
podstawie wolumenu obrotu na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku, pod warunkiem ze Subfundusz moze
dokonywac transakcji na tym rynku. W przypadku gdy brak jest mozliwosci obiektywnego !ub wiarygodnego ustalenia
wielkosci wolumenu obrotu lub w przypadku identycznego wolumenu na kilku aktywnych rynkach. Subfundusz stosuje
kolejne. mozliwe do zastosowania kryterium:
a) liczba zawartych transakcji na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku;
b) ilosc danego skladnika lokat wprowadzona do obrotu na danym aktywnym rynku;
c) kolejnosc wprowadzania do obrotu - jako rynek gl6wny wybiera
najwczesniej.

si~

rynek, na kt6rym dany skladnik lokat by! notowany

3.

Wartosc sk!adnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku \Nyznacza sie w nastE?pUjqcy spos6b

a)

b~d:qcych papierami wartosciowymi weksli, list6w zastawnych. obligacji. bon6w skarbowych. bon6w pieni~znych oraz
pozostalych dh!Znych papier6w wartosciowych - w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych skladnik6w lokat zalicza si~ odpowiednio do przychod6w odsetkowych albo
koszt6w odsetkowych Subfunduszu. Jezeli nie ma mozliwosci wiarygodnego oszacowania wartosci przyszlych przeplyw6w
pieni~znych, dopuszcza si~ wycen~ na podstawie oszacowania wartosci przez serwis Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.)
lub Reuters, pod warunkiem ze wycena z tego zr6dla odzwierciedla wartosc godziwq instrumentu:

b) wierzytelnosci - w kwocie wymagalnej zaplaty z zachowaniem ostroznosci. Kwota wymagalnej zaplaty oznacza naleznosc
nominalnq wraz z naleznymi na dzien wyceny odsetkami. W przypadku wierzytelnosci, dla kt6rych oszacowano wysoki
poziom niesciqgalnosci, tworzy si~ odpisy aktualizujqce w ci~zar koszt6w Subfunduszu;
c)

depozyt6w bankowych- wedlug wartosci nominalnej z
stopy procentowej;

uwzgl~dnieniem

odsetek obliczanych przy zastosowaniu efektywnej

d) jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytu16w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego
inwestowania majqce siedzib~ za granicq - wedlug wartosci godziwej ustalonej jako wartosc aktyw6w netto na jednostk~
uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, ogloszonych przez odpowiednio fundusz instytucj~ wsp61nego
inwestowania do godziny 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w Dniu Wyceny, z uwzgl~dnieniem zdarzen
majqcych istotny wplyw na wartosc godziwq powstalych mi~dzy datq ogloszenia a Dniem Wyceny (do wyceny jednostek
uczestnictwa korzysta sit? z informacji otrzymanych od Agent6w Transferowych dostarczonych do godz. 23 00, jak i ze stron
internetowych pobieranych o godz. 23:00; w przypadku braku informacji do godz. 23:00 o wartosci jednostek uczestnictwa
wyceny dokonuje si~ po ostatnim dostt?pnym kursie z uwzgl~dnieniem zdarzen majqcych istotny wplyw na wartosc godziwq);
w przypadku zawieszenia wyceny jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicq wyceny dokonuje si~ po ostatnim
dost~pnym kursie z wyceny sprzed zawieszenia skorygowanym o zmian~ benchmarku lub innego indeksu uzgodnionego z
Depozytariuszem:
e) praw poboru - wedlug wartosci godziwej, o kt6rej mowa w pkt 8, w szczeg61nosci w przypadku podania do publicznej
wiadomosci ceny akcji nowej emisji prawo poboru wyceniane jest wedlug wartosci teoretycznej;
f)

praw do akcji i praw do nowej emisji - w przypadku gdy nabyto prawa do akcji lub prawa do nowej emisji sp61ki, kt6rej akcje
tego samego typu Sq notowane na rynku aktywnym, prawa te wycenia Sit? wedlug ceny tej akcji na jej rynku gl6wnym. W
przypadku nabycia praw do akcji lub praw do nowej emisji sp61ki, kt6rej akcje tego samego typu nie Sq notowane na rynku
aktywnym, prawa te wycenia si~ w oparciu o ostatniq z cen, po jakiej nabywano papiery wartosciowe na rynku pierwotnym lub
w pierwszej ofercie publicznej, powi~kszonq o wartosc rynkowq prawa poboru niezbt?dnego do ich ob]E?cia w dniu wygasni~cia
tego prawa (zar6wno przy zapisie podstawowym, jaki i dodatkowym uwzgl~dniana jest wartosc praw poboru). aw przypadku
gdy zostaly okreslone r6zne ceny dla nabywc6w - w oparciu o sredniq cen~ nabycia, wazonq liczbq nabytych papier6w
wartosciowych, o ile cena ta zostala podana do publicznej wiadomosci. z uwzglt?dnieniem zmian wartosci tych papier6w
wartosciowych, spowodowanych zdarzeniami majqcymi wplyw na ich wartosc rynkowq;

g) kontrakt6w terminowych - wycenia si~ wedlug wartosci godziwej, o kt6rej mowa w pkt 8, metodq okreslajqcq stan rozliczen
Subfunduszu i jego kontrahenta wynikajqcych z warunk6w umownych z uwzgl~dnieniem zasad wyceny dla instrumentu
bazowego i terminu wykonania kontraktu terminowego;
h) opcji - wycenia si~ wedlug wartosci godziwej, o kt6rej mowa w pkt 8, przy zachowaniu zasady ostrozneJ wyceny. biorqc pod
uwag~ konkretny typ instrumentu i kursy instrument6w bazowych oraz czas pozostaly do wykonania opcji, w szczeg61nosci na
podstawie zweryfikowanej wyceny dostarczonej przez wystawc~ opcji obliczanej mi~dzy innymi na podstawie metody Monte
Carlo lub zmodyfikowanego modelu Black'a-Scholes'a, lub przy zastosowaniu modelu dostosowanego
typu opcji. W

przypadku gdy ze wzglE?dU na charakter instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu wyceny, opcja moze
bye wyceniana na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters:
i)

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

j)

skladnik6w lokat innych niz wymienione w punktach a)-i) - wedlug wartosci godziwej spelniajqcej warunki wiarygodnosci
okreslone w pkt 8.

4.

W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej
ceny nabycia - wartose godziwa wynikajqca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania. nowo usta!onq
skorygowami cen<? nabycia.

5.

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

6.

Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu si<? Subfunduszu do odkupu, wycenia siE?.
poczqwszy od dnia zawarcia umowy sprzedazy. metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedazy zobowiqzania z tytulu transakcji przy
zobowiqzaniu Si<? Subfunduszu do odkupu wykazuje si<? w cenie sprzedazy, kt6ra stanowi cen<? skorygowanq.

7.

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

8.

Za wiarygodnie oszacowanq wartose godziwq uznaje Si<? wartose wyznaczonq poprzez:
a) oszacowanie wartosci skladnika lokat przez wyspecjalizowanq, niezaleznq jednostk<? swiadczqcq tego rodzaju uslugi, o ile
mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t~ jednostk~ przeplyw6w pieni<?znych zwiqzanych z tym skladnikiem;
b) zastosowanie wlasciwego modelu wyceny skladnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejsciowe pochodzq
z aktywnego rynku;
c)

oszacowanie wartosci skladnika lokat za pomocq powszechnie uznanych meted estymacji;

d) oszacowanie wartosci skladnika lokat, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogloszonej na
aktywnym rynku ceny nier6zniqcego Si<? istotnie skfadnika, w szczeg61nosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu
ekonomicznym.
e)

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

Skladniki lokat wyceniane w wartosci godziwej
Wartose godziwa skladnik6w lokat, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek, ustalana jest na podstawie ceny rynkowej podobnego
instrumentu bqdz przy zastosowaniu innych metod i modeli wyceny Stosowane melody i modele wyceny Sq okresowo oceniane i
weryfikowane. Wszystkie modele wyceny Sq testowane i zatwierdzane przed uzyciem. W modelach wyceny wykorzystywane Sq
dane mozliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach Towarzystwo musi korzystae z oszacowan. Zmiany
przyj<?tych zalozen i szacunk6w mogq miee wplyw na wykazywane wartosci godziwe skladnik6w lokat.

Skladniki /okat wyceniane metodq zamortyzowanego kosztu
Na kazdy Dzien Wyceny dokonywana jest ocena, czy zaistnialy przeslanki swiadczqce o utracie wartosci skladnik6w lokat. Jezeli
przeslanki takie istniejq, dokonuje Si<? odpisu aktualizujqcego w wysokosci r6znicy pomi~dzy wartosciq bilansowq a oszacowanq
wartosciq biezqcq oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieni<?znych wynikajqcych z danego skladnika lokat. Wyznaczenie
przeslanek utraty wartosci oraz wyliczenie biezqcej wartosci oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieni<?znych wymaga
dokonania przez Towarzystwo szacunk6w. Metodologia i zalozenia wykorzystywane przy ustalaniu poziomu utraty wartosci
podlegajq regularnemu przeglqdowi.
Szacunki dokonane na dzien bilansowy uwzgl~dniajq parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzien. Biorqc pod uwag'?
zmiennose otoczenia gospodarczego. istnieje niepewnose w zakresie dokonanych szacunk6w.
Na dzien 31 grudnia 2014 roku oraz na dzien 31 grudnia 2013 roku zadne z aktyw6w Subfunduszu nie zosta!o wycenione w
na aktywnym rynku, tj. metodq zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie
spos6b inny niz w oparciu o kurs
wartosci godziwej przy zastosowaniu
i metod wyceny. W zmiennym otoczeniu rynkowymwyst<?puje niepewnose, iz dla
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takich aktyw6w wyceny ujt?te w sprawozdaniu finansowym mogq r6zni6 si€1 od wartosci, jakie zostalyby wyznaczone, gdyby istnial
dla nich aktywny rynek. Zdaniem Towarzystwa wartosci bilansowe wszystkich istotnych skladnik6w aktyw6w Sq mozliwe do
odzyskania.
f)

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

Nota 2. Nalei:nosci Subfunduszu
Naleznosci Subfunduszu

Nota 3. Zobowiqzania Subfunduszu

Nota 4. Srodki pieni~i:ne i ich ekwiwalenty
31.12.2014 r.
Struktura srodk6w

pieni~znych

na rachunkach bankowych

I W•'""

Wartosc na dzieli
bilanso
w dane· walucie
wy(w t s.) J
Y

.wartosc na dzien.
bilanso~ ~ walucie
sprawozdama fmansowego ,
(w tys. zl)

II

'1

i

I Banki

1 496

I

Bank Handlowy w Warszawie S.A

i

PLN

163

1631

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

149

6351

Bank Handlowy w Warszawie SA

TRY

463

Bank Handlowy w Warszawie SA

USO

0

69: 1
I

31.12.2013 r.
I

I
Struktura srodk6w

pieni~znych

na rachunkach bankowych

I
I

Waluta

I
Banki

Bank Handlowy w Warszawie SA

I

i

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

I

CHF

25

EUR

61

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

0

Bank Handlowy w Warszawie SA

RUB

1 061

TRY

4

I

I

4921

51

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA

Wartosc na dzieli
bilansowy w walucie
sprawozdania finansowego
(wtys. zl)

Wartosc na dzieli
bilansowy w danej walucie
(wtys.)

253

oJ
97

61

1 01 2013 r -3112 2013 r

I

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~i:nych
utrzymywanych w celu zaspokojenia biei:<1cych zobowi<1zan
Subfunduszu

II

Waluta

I

Wartosc na 31.12.2013 r.
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zl)

Wartosc na 31.12.2013 r.
w danej walucie (w tys.)

I

' Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieniEiJ:Znych

1 703
PLN

Bank Handlowy w Warszawie SA

735

Bank Handlowy w Warszawie SA

I

CHF

1

Bank Handlowy w Warszawie SA

I

CZK

129

EUR

108

Bank Handlowy w Warszawie S.A

31

GBP

Bank Handlowy w Warszawie S.A
I

20

15

HUF

3 592

Bank Handlowy w Warszawie S.A

RUB

386

35

Bank Handlowy w Warszawie S.A

TRY

266

376

USO

7

21

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie S.A

l

Nota 5. Ryzyka
( 1)

Ryzyko stopy procentowej

( 1.1) Poziom obciqi:enia aktyw6w i zobowiqzari Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej,
w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqi:enia aktyw6w i zobowiqzari Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajcicym ze stopy procentowej zostal
zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w o charakterze dluznym o stalym oprocentowaniu podzielonych wedlug
okresu pozostajcicego na dzieri 31 grudnia 2014 roku do zapadalnosci tych instrument6w finansowych.

I31.12.2014r.
(wtys. zl)

Do 1
miesi<1ca

I

Od 1
miesi<1ca
do3
miesi~cy

Transakcje przy zobowicizaniu siE;l drugiej strony
do odkupu, z tego o okresie do wykupu
Sk!adniki lokat notowane na aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

1 332

-

-

-

II

Od 3

Od 6

miesi~cy

miesi~cy

do6

do 1
roku

miesi~cy

I

Od 1
roku do
3 lat

Powyzej
3 lat

1 332

-

Procentowy udziat w aktywach og6tem

-

-

I

I

-

Pozosta!e aktywa
Razem aktywa obci<1:Zone ryzykiem wartosci
godziwej wynikaj<1cym ze stopy procentowej

Razem

1 332
5,94%

-

.

-

.

i
l

1 332
5,94%

I
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Razem

( 1. 2)

Poziom obciqi:enia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieniE?i:nych wynikajqcym ze stopy
procentowej, w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqi:enia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieniE?i:nych wynikajqcym ze stopy
procentowej zostaf zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w o charakterze dlui:nym o zmiennym oprocentowaniu,
wediug podzialu na okresy pozostajqce w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany oprocentowania).
Nie dotyczy.

{ 2)

Ryzyko kredytowe

( 2. 1)

Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obci<ji:enie ryzykiem kredytowym na dzieri bilansowy. w przypadku gdyby strony transakcji
nie wypelnialy swoich obowiqzk6w (bez uwzglE?dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczeri). w podziale na kategorie
bilansowe
Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqi:enie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w. bez uwzglE?dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczeri. W przypadku skladnik6w
lokat zostala zaprezentowana wartosc bilansowa skladnik6w lokat o charakterze dlui:nym.

I
I

31.12.2014 r.
(wtys. zl)

1 496

Srodki pieniE;:zne i ich ekwiwalenty

I

I

31.12.2014 r.
Procentowy
udzialw
aktywach
ogotem

I
I

6.67%

l

Naleznosci. w tym
naleznosci z tytulu zawartych transakcji sprzedazy skladnik6w lokat
Transakcje przy zobowiazaniu

si~

drugiej strony do odkupu

l

.

1 332

I

5.94%

I

31.12.2013 r.
(wtys. zl)

I

i
492

i

1,87%
3,37%

855 .

3,26%

3 059
.

dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdz gwarantowane przez Skarb
Panstwa lub NBP

.

listy zastawne
inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez Skarb
Paristwa bqdz NBP instrumenty o charakterze dluznym

.

.

·I

.

-1

.

I

.

I

.

I

Skladniki lokat o charakterze dluznym nienotowane na aktywnym rynku. w tym

.

d!uzne instrumenty finansowe emitowane bqdz gwarantowane przez Skarb
Panstwa lub NBP

.

I

I

listy zastawne

'

.

I

inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez Skarb
Panstwa bqdi: NBP instrumenty o charakterze dluznym

( 2. 2)

I
I

884

Skladniki lokat o charakterze dluznym notowane na aktywnym rynku. wtym1

Razem aktywa Subfunduszu obciqi:one ryzykiem kredytowym

31.12.2013 r.
Procentowy
udzial w
aktywach
ogotem

I

2 828

12,61%

4435

16,89%

Przypadki znaczqcej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zosta!a zaprezentowana jako
wartosc bilansowa lokat w instrumenty dlui:ne emitowane lub por~czane przez podmiot, kt6rego papiery stanowiq powyi:ej 5%
wartosci aktyw6w Subfunduszu.
Nie dotyczy.

( 3)

Ryzyko walutowe

( 3. 1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem walutowym
Poziom obcicizenia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jako wartosc bilansowa (w tys. zl) aktyw6w i zobowi;qzan
wyrazonych w walutach obcych.

31.12.2014
(wtys. zl)

( 3. 2)

Wskazanie przypadk6w znaczcicej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala zaprezentowana jako
wartosc biiansowa poszczeg6inych kategorii lokat wyrazonych w walutach obcych w rozbiciu na poszczeg61ne waluty.

··-·---··,

1

udzialw
aktywach
og6!em

(w tys. zl)

(wtys. zl)

waktywach
og61em

1.6s%

i
I

1 515

5.77%

i

7 466

28.46%

Akcje

I

CHF
CZK
EUR

I

I

435

1 417

6,32%

7 302

32,58%.

182

GBP

o,s1°10

·I

I

HUF

1 671

7,45%

RUB
TRY

47

0.18%

I

1 655

6.30%

1

952

3.62o/o

8 335

37,18%

8 876

33.80%

394

1,75%

506

1,93%

Kwity depozytowe
USO

( 4)

I
1

Poziom obciC}:Zenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem ptynnosci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko, iz Subfundusz nie bE?dzie w stanie wygenerowac dostatecznych srodk6w
pieniE?znych niezbE?dnych do wykonania swoich zobowicizan w terminach ich wymagalnosci lub tez zbycie aktyw6w nastqpi na
warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, iz jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogci bye odkupywane codziennie, jednym z zadan realizowanych
w ramach zarzqdzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pieniE?znych oraz codzienne
monitorowanie plynnosci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki lokat o duzej plynnosci.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku oraz w roku obrotowym konczcicym siE? 31 grudnia 2013 roku Subfundusz nie
zawieszal zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

(5)

Stosowana metoda pomiaru catkowitej ekspozycji Subfunduszu na ryzyko
Dia cel6w pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu Towarzystwo stosuje metodE? zaangazowania. Podanie tej informacji
w sprawozdaniu finansowym Subfunduszu spelnia wymogi §22 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie sposobu, trybu oraz warunk6w prowadzenia dzialalnosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Nota 6. lnstrumenty pochodne
Nie dotyczy.
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Nota 7. Transakcje przy zobowi~zaniu
Subfunduszu lub

si~

Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
31.12.2014 r.

do

31.12.2013 r.

Nota 8. Kredyty i pozyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i r6znice kursowe
31.12.2014 r.
Walutowa struktura pozycji bilansu

I

Waluta

Aktywa

PLN

Srodki pienifi!Zne i ich ekwiwalenty

PLN
PLN

Transakcje przy

zobowi~zaniu

Sifi! drugiej strony do odkupu

'
Sktadniki lokat notowane na aktywnym rynku

I
I

Wartosc na dzien
bilansowy w walucie 1
sprawozdania
l
finansowego (w tys. zt)
22 419
1 496 [

163

EUR

149

TRY

463

USO

0

1631

PLN

1 332

PLN

1 332

PLN
PLN

i

19 591
290

290

CHF

51

CZK

9 219

1 417

EUR

1 713

7 302

HUFI

Zobowi~zania

I

Wartosc na dzien
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

123 430

TRY

5 531

USO

112

PLN

1 671 l

8 335

76

PLN

76

EUR

0

I
ol

76

'

Prestit
31.12.2013 r.

Aktywa

I

na dzien
, w danej
tys.)
walucie

..

i

Walutowa struktura pozycji bilansu

Wartosc na dzien
bilansowy w walucie
sprawozdania
~; .. _, ::::~ •. ~,,~ (w tys zl)

Srodki pieniE1i:ne i ich ekwiwalenty

253
i

I

Nale:i:nosci

GBP

0

RUB

1 061

TRY

4

97
6J

PLN

884

I

EUR

182

7561

!

TRY

91

128

Transakcje przy zobowi<jzaniu Si!i drugiej strony do odkupu
3 059 I

PLN

ISkladniki lokat notowane na aktywnym rynku

PLN

I

21 819

PLN

367

367

CHF

129

435 [

CZK
EUR

'

Zobowi<jzania

10 013.

I

1 5151

1 800

GBP

9

HUF

118 477

RUB

10 416

952

TRY

6 285

8 876

USO

168

506

PLN

80
80

PLN

80

1.01.2014 r.-31.12.2014 r.
Dodatnie i ujemne r6:i:nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zl)
Dodatnie r6:i:nice kursowe
Skladniki lokat

II

Zrealizowane

' Akcje

Ujemne r6:i:nice kursowe

!

Niezrealizowane

-I

1 721

Kwity depozytowe

151

65

Suma

1s

Zrealizowane

1 786

J

Niezrealizowane
1 284

!

1 284

. II

1.01.2013 r.-31.12.2013 r.
Dodatnie i ujemne r6:i:nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zl)
Dodatnie r6:i:nice kursowe
Skladniki lokat
Zrealizowane
1Akcje

I Kwity depozytowe
Suma

!

Zrealizowane

Niezrealizowane

-1

-I

Ujemne r6:i:nice kursowe
Niezrealizowane
1 030

1 652

2

-

1

2

1 030

1 653

18
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USD

Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2014 r.-31.12.2014 r.
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1.01.2013 r.-31.12.2013 r.

Nota 11. Koszty Subfunduszu
Towarzystwo nie pokrywa koszt6w Subfunduszu. Ca!osc wynagrodzenia Towarzystwa sk!ada sie tylko z czesci staleJ

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wiekszej jednak niZ
3,00% (trzy procent) w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt piec) dni, od sredniej rocznej wartosci Aktyw6w Netto
Subfunduszu.
Rezerwa na wynagrodzenie, o kt6rym mowa powyZej jest naliczana od podstawy spelniajqcej wymogi wskazane w § 22 ust 2
Rozporzqdzenia, sluZqcej do okreslenia wartosci Jednostki Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny. Podstawe le stanowi r6Znica
pomiedzy wartosciq Aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, przy czym podstawa ta nie uwzglednia zmian w
kapitale wplaconym oraz kapitale wyplaconym na poprzedni Dzien Wyceny, zgodnie z § 22 ust 2 Rozporzqdzenia.
Rezerwa, o kt6rej mowa powyZej, jest naliczana w kaZdym Dniu Wyceny za kaZdy dzien roku i rozliczana jest do pietnastego dnia
miesiqca nastepujqcego po miesiqcu, za kt6ry zostala naliczona.
Platnosci z tytulu koszt6w limitowanych pomniejszajq utworzonq uprzednio rezerwe.
Stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie Subfunduszem
Stawka statutowa
3,00%

Stawka obowiqZUjqca na dzien bilansowy
3,00%

W 2014 roku Zarzqd Towarzystwa nie podejmowal uchwal o zmianie stawek za zarzqdzanie dla Subfunduszu Arka Prestiz Akcji
Srodkowej i Wschodniej Europy.

Nota 12. Dane por6wnawcze o jednostkach uczestnictwa

Subfundusz w Arka Prestiz SF/O

I nformacja dodatkowa
A.

lnformacje o znaczqcych zdarzeniach, dotyczqcych lat ubieglych, UjE?tych w sprawozdaniu finansowym za biezqcy okres
sprawozdawczy
Nie wystqpily.

B.

lnformacje o znaczqcych zdarzeniach, ktore nastqpity po dniu bilansowym, a
finansowym

nieuwzgl~dnionych

w sprawozdaniu

Nie wystqpily.
C.

Zestawienie oraz objasnienie rozmc pomiqdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porownywalnych
danych finansowych a uprzednio sporzqdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Nie dotyczy.

D.

Dokonane korekty btqdow podstawowych, ich przyczyny, tytufy oraz wpfyw wywofanych tym skutkow finansowych na
sytuacjq majqtkowq i finansowq, pfynnosc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystqpily
przypadk1 mformowania uczestnik6w o korektach wyceny aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa:
przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny
aktyw6w netto na jednostkq uczestnictwa;
przypadki nierozliczenia

E.

si~

transakcji zawieranych przez Subfundusz.

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

F.

lnne informacje nii:wskazane w sprawozdaniu finansowym, ktore mogfyby w istotny spos6b wpfym1c na ocenq sytuacji
majqtkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wyst9pily.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych
Subfundusz
w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu
lnwestycyjnym Otwartym

za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest zalqcznikiem do sprawozdania polqczonego
funduszu Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu lnwestycyjnego Otwartego.

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Obligacji Korporacyjnych Subfundusz w

Prestit
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Roczne spravvozdanie finansowe Arka Preslit Obligacji Korporacy1nych Subfundusz

Arka Prestit SF!O

Zestawienie lokat

1)

Tabela gf6wna
31.12.2013 r.

Skladniki lokat

wed!ug ceny
nabycia
(wtys. z!)

wyceny na
dzien bilansowy
(wtys. zl)

udzia! w
aktywach
og6tem

7,06%

\ Nieruchomosci
!

w
aktywach
og61em

(w tys. z!)

21 624

22 072

1.88%

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Obligacji Korporacyjnych Subfundusz

2)

Arka

SFIO

Tabele uzupetniajqce
rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
emitenta

Emitent

Termin
wykupu

Liczba

0 terminie wykupu do 1 roku
Obligacje
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym

IPF INVESTMENTS
POLSKA SP Z 0 0
SERIA IPFPL300615
IPP0615
(PLIPFIP00025)

IPF
Investments
Polska

Rzeczpospol!ta
Polska

2015-06-30

Skarb Paristwa

Rzeczpospol1ta
Polska

2015-10-24

Bank
Millennium
SA

Rzeczpospo!1ta
Polska

2015-01-08

100 000.00

85

9 007

8

sp zoo

DS1015
(PL0000103602)

Poland

1 000.0

7 000

7 331

0.39%

28 284

1.49%

Nienotowane na rynku aktywnym
BANK MILLENNIUM
ISA SERIA G
(PLBIG0000388)

Nie dotyczy

N1enotowane

na rynku
aktywnym

Rzeczpospo!1ta

dotyczy

Polska

S.A

kupon

1 000.00

28 300

100000

14 800

1 000.00

40 900

2016-05-31

4 262.30

7 800

2017-01-02

100.00

75 428

3 507 20

5 000

2015-03-11

kupon

28 096

14

e na rynku aktywnym
CERTYFIKAT
DEPOZYTOWY BANK
N1enotowane
POLSKA KASA
na rynku
OPIEKI S.A
aktywnym
DC71P140515 PEKAO CERT 140515

dotyczy

Bank Polska
Kasa Opiek1
SA

Rzeczpospol1ta

Polska

40

41

33 957

36 470

0 terminie wykupu powyiej 1 roku

HUNGARIAN
DEVELOPMENT
Aktywny cynek
BANK PLC MAGYAR 5
regulowany
I
05/31/16
\iXS0632248802)
!GIEtDA PAPIEROW
IWARTOSCIOWYCH
W WARSZAWIE SA
SERIAA GPW0117
(PLGPW0000033)
YAP! VE KREDI
BANKASI A.S. YKBNK
6 3/4 02/08/17
(XS0615235701)

Aktywny rynek
regu!owany

V~gry

6w

Rzeczpospohta

art0Sc1owych
Polska
Warszawie

1.93%

7 611

.A
Yapi Ve Kred1
Bankasi AS

017-02-08

Sta!y kupon
(6.75%)

283

19 082

1,01%

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Obligacji Korporacyjnych Subfundusz

Arka Prestit SFIO

3

rvegry
MFINANCE FRANCE
SA MFINANCE 318
04101119
(XS1050665386)

7 014 40j

4 262 3

Franqa

PGE SWEDEN AB
PSLSPL 1 518
06109119
(XS1075312626)

4 262

3q
!

SA
SERIA

Energa SA

000,0

i

(PLENERG00014)

I

I

4 262 301

!
i

4 262,30

4 262
MFINANCE FRANCE
SA MFINANCE
11/26/21
(XS1143974159)

rnFinance
France SA

Franqa

31

4

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym
kty"vvny rynek Treasury
,ieregL..lowany BondSpot Poland

PS1016
(PL0000106795)
KRUK SA SERIA 01
-KRU1116
(PLKRK0000192)

Parlstwa

A

Rzeczpospolita
Poi ska

2016-10-25

306

Rzeczpospol1ta
Polska

2016-11-05

2 027

I

BANK ZACHODNI
WBK SA SERIAA BZW1216
(PLBZ00000150)

2016-12-19

KRUK SA SERIA P2
KRU0317
(PLKRK0000226)

Rzeczpospolita
Polska

BANK MILLENNIUM
SA SERIAC
MIL0317
(PLBIG0000362)

Bank
Millennium
SA

BANK
GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO SERIA
BGK0517S009A
BGK0517
{PL0000500153)

24 797

2017-03-07

1 000,00

7

1 000,0

2017-05-19

1

ooo oi
I

KRUK SA SERIA P4,
KRU0517
(PLKRK0000242)

Kruk SA

Rzeczpospo!ita

Polska

7 38

0

I
2017-03-28

Rzeczpospolita
Polska

1391

2017-05-20

Zm1enny k:upon 1
(6.26%)

iI

1 000.00

33 5001

34154

47 900

48 0291
!

I
2 7001

2 700

2 843

l

i

POLS KIE
GORNICTWO
NAFTOWE I
Bond Spot
GAZOWNICTWO SA IAktywny rynek
Alternatywny
inieregu!owariy
SERIA
System Obrotu
PGNG170619PZ
PGN0617
(PLPGNIG00063)

Polsk1e
G6rnictwo
Naftowe 1
Gazownictwo
SA

Rzeczpospolita
Polska

CIECH S.A SERIA 02
Cl21217
(PLCIECH00083)

C1ech SA

Rzeczpospolita
Polska

2017-06-19

10 000,00

740

7 400

7 504

i

I

2017-12-05

4

4 431

0

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Obligacji Korporacyjnych Subfundusz w Arka

Dluzne papiery
wartoSciowe

Emitent

SF!O

Kraj siedziby
emitenta

PS0718
(PL0000107595)

1 000.0

KRUK SA SERIA R4
KRU1018
(PLKRK0000283)

1 000.00

1PKO FINANCE AB
PKOBP 324 0112311
(XS1019818787)
WZ0119
(PL0000107603 J
ECHO INVESTMENT
SA TRANSZA 212014
(PLECHPS00159)
GETIN NOBLE BANK
SA SERIA PP2·Vll
GNB0220
(PLGETBK00152)

Rzeczpospohta
Polska

Energa
Finance AB

5 596

15 759

Szweqa

39487

1 000.0

I

1er6w
w
A _ Meriturn Bank
!CB SA

I

Rzeczpospolita
Polska

10 000 001

19189

4 262.30j

89159

I
ARCELIKA S
ARCELIK 3 718
09116121
(XS1109959467i

Arcelik AS

BANK POLSKIEJ
SPOtDZIELCZOSCI
SA WWARSZAWIE
SERIABPS1122
(PLBPS0000040)

MCI MANAGEMENT
SA SERIA 11 •
MC11017
(PLMCIMG00186)

Turqa

I

12 655

1581

Warszaw1e

N1enotowane
na rynku
laktywnym

Nie dotyczy

mBank S.A

Rzeczpospol1ta
Polska

1MCI
1
Management
SA

Rzeczpospolita
Polska

kupon

Electronics Rzeczpospolita
Polska

kupon

100

I

4071

9 000

40 700

9 000

9109\
I

WB ELECTRONICS
SA SERIA 112014

N1e dotyczy

MCI MANAGEMENT
SA SERIAG1
MCI0318 zamienna
(PLMCIMG00178J

Nie dotyczy

MCI
Management
SA

BANK OCHRONY
SRODOWISKA SA
SERIA N2 • BOS0618
(PLBOS0000167)

Nie dotyczy

Bank Ochrony
Rzeczpospolita
jsrodow1ska
Polska
SA

Nienotowane
PAGED SA SERIA V
na rynku
(PLPAGED00157)
aktywnym

Nie dotyczy

TURKIYE VAKIFLAR
BANKASI TAO
VAKBN 5 10131118
(XS0987355939 J

Nie dotyczy

Nienotowane
1na rynku
;aktywnym
I

A

Rzeczpospolita
Polska

1 000.00

kupon

kupon

201s.os.13 1Zm1enny kupon
(629%)

12 000

12 0881

13650,

1 000.00

1 ooo.oo'

3

4001

11 800

13650

13 0741

31 400

31 4901

11 800

4 2001

I

13 558

15

069%
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Kraj siedziby
emitenta

Nazwa rynku

l
I

I

ITytuty uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania
Rodzaj rynku
maj'lce siedzibq za granicq
1

l

Nazwa
rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby

Uczba

emitenta

Wartosc
wedlug

Wartosc
wedlug ceny

Procentowy

wyceny na
dzierl
bitansowy

nabycia

(wtys.zl)

udzial

w aktywach
og6tem

(w tys. zl)

1

Nienotowane na rynku aktywnym
BLACKROCK GLOBAL FUNDS
SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH
YIELD BOND FUND A2 USO
(LU0171284937)
FIDELITY FUNDS SICAV SUB-FUND
FIDELITY FUNDS EUROPEAN
~ HIGH YIELD FUND Y-ACC-EUR
I (LU0346390270)

N1enotowane
na rynku
aktywnym

Nie
dotyczy

Nienotowane
na rynku
. aktywnym

Nie
dotyczy

I Nrenotowane

PIONEER FUNDS FCP SUB-FUND
PIONEER FUNDS EURO HIGH

Nie
dotyczy

I na rynku

aktywnym

I

I
I
'

BLACKROCK GLOBAL
FUNDS SICAV SUB·
FUND GLOBAL HIGH
YIELD BOND FUND
FIDELITY FUNDS SICAV
SUB-FUND FIDELITY
FUNDS EUROPEAN
HIGH YIELD FUND
PIONEER FUNDS FCP
SUB-FUND PIONEER
FUNDS ·EURO HIGH
YIELD

Luksemburg

I

Luksemburg

146.780

40 000 I

664.170

44 854

44

I
Luksemburg

1 034

083

42 990

411581

2 214 488,033

133 651

126 012

I Rodzaj rynku

Nazwa

rynku

i

I

Emitent
(wystawca)

I
I

I

II

l

I

Kraj siedziby
Instrument bazowy

emitenta

(wystawcy)

1

L.

b

,

1

I

I Procentowy

wyceny na

na ycia

1

7,06%

I w rt 5 . I Wartosc
I w:d~u; I wedlug
I icz a I c~ny. I dzieri
I
( 1
I) I bllansowy
I
w ys. z
{w tys. z!)

I

!
lnstrumenty pochodne

2.42%

udz1af

w aktywach

•

j

og61em

iNiewystandaryzowane instrumenty pochodne
Nienotowane na rynku aktywnym

I

FORWARD. WALUTA EUR
. 2015-02-04

I FORWARD. WALUTA EUR
2015-02-11

II

FORWARD WALUTA USD.
2015.02-1s

Nienotowane
na rynku
aktywnym
1 N1enotowane
1 na rynku
aktywnym

I
I Nienotowane
'na
aktywnym

I INTEREST RATE SWAP. STOPA

I PROCENTOWA 2019--08-08

INTEREST RATE SWAP. STOPA
PROCENTOWA 2019--09-02
Suma

I

Nienotowane
na rynku
aKtywnym
N1enotowane
na rynku
aktywnym

Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie

dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy

Bank Polska
Kasa Op1ek1
SA
Bank Polska
Kasa Opieki
S.A

I Rzeczpospolita
j Polska

IPolska
Rzeczpospolita

Bank Polska
Kasa Op1ek'
S.A

I

Bank Polska
Kasa Op1ek1
SA
Bank Polska
Kasa Op1ek'
S.A

I Rzeczpospolita

Rzeczpospolita
Polska

I Polska

I

Rzeczpospolita
Polska

I

waluta EUR
12 600 000.00 EUR

2

waluta EUR
131 370 700 00 EUR

3

waiuta USO
106 820 000.00 USO

2

LIBOR USO 3M
1 000 000 00 USO

1

I

(".<SC:::' I
~ ~;I

I

038)

I

(043)%

(16 335)

I

(0.86)%

141) 1

(000)%

.I

!

ro 02)%

I

I

LIBOR USO 3M
21 000 000.00 USO

!

I

1

9

i

1665,

(004)%

(25 464)

(1,35)%

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Presti± Obligacji Korporacyjnych Subfundusz w Arka Presti± SFIO

3)

Tabele dodatkowe

obl1gacje ENERGA FINANCE AB ENEASA 3 114 03119120 (XS0906117980)
, Grupa kapitalowa INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC:
obligaqe IPF INVESTMENTS POLSKA SP

z0

0 SERIA IPFPL300615 IPP0615 (PLIPFIP00025)

Grupa kapitalowa UNICREDIT S.P.A.:
Ii sty zastawne PE KAO BANK HIPOTECZNY SA SERIA LZ-11-07 (PLBPHHP00119)
obt1gacje CERTYFIKAT DEPOZYTOWY BANK POLSKA KASA OPIEKI SA DC71P140515

PEKAO CERT 140515

4' 014

2.17%

* Tabela prezentu1e sk!adniki lokat Subfunduszu. kt6re by!y przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Subfunduszu lub z podmiotem dominujqcym
w stosunku do Towarzystwa. Prezentacji podlega tylko ta cz~sc sk!adnika lokat, dla kt6rej drugq stronq transakcji by! Depozytariusz Subfunduszu tub
podmiot dominujqcy w stosunku do Towarzystwa.

Na dzien 31.12.2014 roku w portfelu Subfunduszu nie 1stnia!y sk!adniki lokat, kt6re by!yby przedmiotem transakqi Subfunduszu z akqonariuszem
Towarzystwa, jak r6wniez z podmiotami zaleznymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza Subfunduszu.

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Obligacji Korporacyjnych

w Arka Prestit SF/O

Bilans
(w tysicicach ztotych, z wyjcitkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))
31.12.2014

L

31.12.2013 r.

i 892 933

L Aktywa
Srodki p:eni(izne i ich ekwiwalenty

1 175 980
19 025

2 Naieznosci

739
32 362

709 138
5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym

392 085

lokat

VI. Wzrost (spadek) wartosci lokat w
VIL Kapital Subfunduszu i zakumulowany
Liczba Jednostek uczestnictwa
Wartosc aktyw6w netto na jednostk(i

Bilans nalezy analizowac lqcznie z notami objasnia1cicymi i informacjq dodatkowci, kt6re stanowiq integralnq cz(isc sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Obligacji Korporacyjnych Subfundusz

Arka

Rachunek wyniku z operacji
(w tysiqcach zfotych, z wyjqtkiem wyniku z operacji na jednostke uczestnictwa (w zt))
1.01.2013
31.12.2013 r.
L Przychody z lokat

31 679
3. Pozostale przychody

IL Koszty Subfunduszu

27 320

1 Wynagrodzenie dla Towarzystwa

26 781

llL Koszty pokrywane przez Towarzystwo
IV. Koszty Subfunduszu netto (11-111)

I V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VL Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
1 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym

I -z tytulu r6znic kursowych
1

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

i - z tytulu r6znic kursowych

27 320

i
i

11 506 i

63 431
3 999

14 425

(13 952)

12 983

(292)

1 430

I

17 951

1 442

I

42 335

I

i

(2 639) i
i

VIL Wynik z operacji

67 430

25 931

I Wynik z operacji przypadajqcy na 1ednostke uczestnictwa
Rachunek wyniku z operacji nalezy analizowac lqcznie z notami objasnia121cymi i informacjq dodatkowq. kt6re stanowiq integralnq czesc sprawozdania
finansowego.
Wynik z operacji przypadajqcy na jednostke uczestnictwa obliczono w nastePUJqCy spos6b
Dia kazdego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostaly zmiany w aktywach netto na jednostke uczestnictwa oraz analogiczne zmiany
w wartosciach kapitalu. R6znica tych dw6ch wartosci na kazdy dzien wyceny stanowi dzienny wynik z operaqi na Jednostke uczestnictwa. Obliczony w ten
spos6b wynik z operacji na jednostke uczestnictwa podzielony zostal przez liczbe 1ednostek uczestnictwa przypada121c21 na dany dzien wyceny Suma
obliczonych w ten spos6b iloraz6w stanowi wynik z operacji przypadajqcy na 1ednostki uczestnictwa.

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Ob/igacji Korporacyjnych Subfundusz w Arka Prestit SFIO

Zestawienie zmian w aktywach netto
tysiqcach ztotych, z wyjqtkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))

I

31.12.2014 r.

31.12.2013

L

aktyw6w
aktyw6w

!'-''-'t-''._._. .... ,

Wynik : operacji

~f!lo

...

~""'"
(razem). w tym
"'-'~:f""

224

.,

25

a)
b)

___ :: _____ ,,

1

zysk (strata)

(spadek) , uc~• ------

c)

LJ,

a)

(pt_, __

V" 1 v--JV

·----,,-

.. ,

operacji

S""'',.;~.:::;--·

(razem)

-

·tym:

·-"""

-

t-J1L.J'-''·~~-

,. ...mego zysku

b)

952)

wyceny

zysku (straty)

tytu!u wyniku

aktywach

(1

· zbycia lokat

zbycia

zbycia

C) Z f''~YV"VVV"

628 990

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem). wtym
a) zmiana kapita!u wplaconego (powi<ikszenie kapitalu z ty1u!u zbytych jednostek uczestnictwa)

941 032
1 409 959

1 261 709 I
632 719

468 927

6. t.qczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

696 420

966 963

.,,

644

b) zmiana kapita!u wyplaconego (zmniejszenie kapita!u z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa)

aktyw6w
Srednia
II. Zmiana liczby.

·c

aktyw6w

~,;;-·

1

--...!-, · · - - · ··--

"'

uczestnictwa

1 Zmiana liczby Jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, wtym:
a) liczba zby1ych jednostek uczestnictwa

3 046 303,527

2 205155.151

b) liczba odkupionych jed nostek uczestnictwa

2 519 853,622

1

829,
325,

526 449,905

c} saldo zmian

I
!

2. Uczba jednostek uczestnictwa narastajcico od poczcitku dzia!alnosci Subfunduszu, w tym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

5 715703,166

2 669

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

4 200 677,481

1 680 823,859

c) saldo zmian

1 515 025,685

988 575.780

1 515 025,685

988 575,780

1 175,66

1 127,05

1 226,81

175,

3. Przewidywana liczba 1ednostek uczestnictwa
Ill. Zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa

!

1 Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

!

2. Wartosc aktyw6w netto na Jednostk<i uczestnictwa na koniec biezcicego okresu sprawozdawczego

4,35%

3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostk<i uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. Minimalna wartosc aktyw6w netto na jednostk<i uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
data wyceny
5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto na jednostk<i uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

I

data wyceny

6. Wartosc aktyw6w netto na Jednostk<i uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
data wyceny

1 Procentowy udzia! wynagrodzenia dla Towarzystwa
2. Procentowy udzia! oplat d la Depozytariusza

1 128.44

2014-01-02

2013-01-02

1 227,60

1 175,86

2014-12-30

2013-12-23

1 227.60

1 175.62

2014-12-30

2013-12-30

1,68%

IV. Procentowy udzial koszt6w Subfunduszu w sredniej wartosci aktyw6w netto

I

4.

1 175,67

i

2,65%'

1,65%

1.58%

0,00%

0,01%

Wszystkie wartosci procentowe zawarte w zestawieniu zosta!y policzone w skali ca!ego roku.
Zestawienie zmian w aktywach netto nalezy analizowac !qcznie z notami objasniajqcymi i informaC)q dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZE/SC
sprawozdania finansowego.
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N oty objasniajctce
Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis przy}flfych zasad rachunkowosci
a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zostalo sporzqdzone zgodnie z ustawq z dnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r.. poz. 330 z p6foiejszymi zmianami) oraz przepisami rozporzcidzenia
Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz U.
z 2007 r. Nr 249, poz. 1859).
Sprawozdanie zostalo sporzqdzone w j~zyku polskim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty, z wyjqtkiem wartosci aktyw6w
netto na jednostk~ uczestnictwa, podane zostaly w tysiqcach zlotych. Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa podana
zostala w zlotych (z dokladnosciq do 0,01 zl) Liczba jednostek uczestnictwa zostala podana z dokladnosciq do 0,001 sztuki.

b)

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

c)

Zasady ujmowania w

ksi~gach

rachunkowych operacji dotyczqcych Subfunduszu

- Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje
w okresie, kt6rego dotyczq.

si~

w ksit?gach rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w ksit?gowych

Nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje sit? w ksit?gach rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia
umowy. Skladniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w Dniu Wyceny po godzinie 23:00 czasu polskiego oraz skladniki,
dla kt6rych do tego momentu nie otrzymano potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglt?dnia si~ w najblizszej wycenie aktyw6w
Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiqzan.
- Jezeli nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz w wyniku braku otrzymania przez Subfundusz potwierdzenia
zawarcia umowy we wskazanym powyzej terminie zostalo ujt?te w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dniu nastt?pnym po
dniu zawarcia umowy wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku instrumentu finansowego wycenianego
w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje sit?
wszystkie parametry wynikajqce z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a przede wszystkim datt? zawarcia oraz rozliczenia
(daty przeplyw6w pienit?i:nych) transakcji.
- Nabyte skladniki lokat ujmuje sit? w ksit?gach rachunkowych Subfunduszu wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowizje
maklerskie Sk!adniki lokat nabyte nieodplatnie ujmuje sit? w ksit?gach rachunkowych Subfunduszu wedlug wartosci ksit?gowej
r6wnej zero.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostajq transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego, w ksit?gach
rachunkowych Subfunduszu w pierwszej kolejnosci ujmuje sit? transakcjt? nabycia.
- Subfundusz mote dokonywac lokat w instrumenty udzialowe (w szczeg61nosci w akcje, prawa do akcji. prawa poboru akcji),
tylko i wylqcznie w sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem konwersji dlugu.
- Naleznq dywidendt? z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby
wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzgl~dniajqcy wartosci tego prawa do dywidendy.
W przypadku kwit6w depozytowych i innych instrument6w finansowych o charakterze podobnym do akcji naleznq dywidendt?
ujmuje sit? w ksit?gach rachunkowych w dniu otrzymania wiarygodnej informacji o wartosci wyplacanej dywidendy
- Podatek od naleznej dywidendy z tytulu posiadanych papier6w wartosciowych wchodzqcych w sk!ad portfela inwestycyjnego
Subfunduszu ujmowany jest jako koszt w dniu ujt?cia dywidendy w ksi~gach rachunkowych.
- PrzyslugujCjce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksit?gach rachunkowych w dniu. w kt6rym na
potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzgl~dniajqcy wartosci tego prawa poboru.
Przys!ugujqce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje sit? w ksit?gach rachunkowych w dniu nastt?pnym
po dniu ustalenia tych praw.
- Prawa poboru, po zakonczeniu notowan na rynku zorganizowanym, pozostajq w portfelu Subfunduszu do dnia ich wygasnit?cia,
a ich wartosc jest r6wna wartosci z ostatniego dnia notowania. Zapis na akcje z wykorzystaniem praw poboru wykazywany jest
w pozycji naleznosci w lqcznej wartosci przelewu na subskrypcjt? oraz wartosci praw poboru z ostatniego dnia notowania.
- Niewykonane prawo poboru uznaje
prawa.

si~

za zbyte. wedlug wartosci r6wnej zero. w dniu

nast~pnym

po dniu

wygasni~cia

tego

Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych
w walucie obcej nie stanowiq lokat Subfunduszu, a ich uj~cie w ksit?gach nastt?puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia
waluty. W przypadku sprzedazy waluty ujt?cie w ksit?gach nastt?puje w dacie rozliczenia sprzedazy.
- Zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwiqzku
z rozliczeniami walutowymi kupna lub sprzedazy papier6w wartosciowych ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu zawarcia
transakcji (kontrakt forward walutowy). Gdy wartosc godziwa kontraktu jest:
•

dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu,

•

ujemna, kontrakt ujmowany jest w pasywach bilansu.

Przy CZE?SCiowym zamkni~ciu kontraktu forward zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartej transakcji mogq
bye kompensowane w przypadku, gdy:
•

Subfundusz posiada wazny prawnie tytu! do kompensaty tych zobowiqzan i naleznosci;

•

Subfundusz zamierza rozliczyc transakcj~ w kwocie netto poddanych kompensacie zobowiqzan i naleznosci lub
jednoczesnie takie naleznosci wylqczyc z ksiqg rachunkowych, a zobowiqzanie finansowo rozliczyc
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Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dluzej nii: w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje si9 Jak kontrakty walutowe. Za
dzieri roboczy uznaje si9 dzieri roboczy w kazdym paristwie. kt6rego waluta jest przedmiotem transakcji. Transakcje te ujmuje
si9 w ksi9gach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci ksi~gowej r6wnej zero. natomiast wynik odnosi
si9 w r6znice kursowe. przy czym do dnia rozliczenia wycenia si9 je wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski.
- Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje si9 w walucie. w kt6rej Sq wyrazone, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug
sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzieri uj9cia tych operacji w ksi9gach
rachunkowych Subfunduszu.
Prowizja maklerska zap!acona przy zbyciu skladnika lokat obnii:a wynik ze sprzedazy danej lokaty.
Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wplywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
- Zysk lub strat9 ze zbycia lokat oraz walut wylicza si9 metodq ,najdrozsze sprzedaje si9 jako pierwsze". polegajcicci na
przypisaniu zbytym skladnikom najwyzszej ceny nabycia danego skladnika lokat a w przypadku skladnik6w wycenianych
w wysokosci skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej biei:qcej
wartosci ksi9gowej. Rozchodowaniu podlegajq wylqcznie papiery pochodzqce z transakcji kupna. kt6rych dzieri rozliczenia
kupna przypada najp6zniej na dzieri rozliczenia transakcji sprzedai:y. Melody tej nie stosuje si9 do skladnik6w lokat b9dqcych
przedmiotem transakcji przy zobowicizaniu si9 drugiej strony do odkupu.
- Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuje udzial zrealizowanych r6znic kursowych w transakcjach zbycia skladnik6w
lokat
Przyrost wartosci diuznych papier6w wartosciowych w okresie mi9dzy ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu obliczany przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej powi9ksza niezrealizowany zysk/strat9 z wyceny lokat
Przychody z lokat obejmujci w szczeg61nosci dywidendy i inne udzia!y w zyskach, dodatnie saldo r6znic kursowych powstale
w zwiqzku z wycenq srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zobowiqzari w walutach obcych, a takze przychody odsetkowe.
w przypadku dlui:nych
w sklad kt6rych wchodzq odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo
papier6w wartosciowych wycenianych w wartosci godziwej naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papier6w przez
emitenta oraz odpisy dyskonta.
- Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza si9 przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody odsetkowe
od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza si9 zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych
papier6w wartosciowych przez emitenta.
Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pienit;iznych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powi9kszajci
wartost aktyw6w Subfunduszu w Dniu Wyceny.
- Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wp/aconego albo kapitalu wyplaconego jest dzieri zbycia lub odkupienia
jednostek uczestnictwa. Na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na jednostk9 uczestnictwa w okreslonym Dniu Wyceny
nie uwzgl9dnia si9 zmian w kapitale wplaconym oraz zmian kapitalu wyplaconego zwicizanych z wplatami lub wyplatami
ujmowanymi w rejestrze uczestnik6w w tym Dniu Wyceny.
- Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg61nosci koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo r6znic kursowych
powstale w zwiqzku z wycenci srodk6w pienit;iznych, naleznosci oraz zobowiqzari w walutach obcych, a takze koszty
odsetkowe, do kt6rych zaliczamy odsetki od zaciqgni9tych kredyt6w i pozyczek oraz amortyzacj9 premii
- Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i pozyczek zacicigni9tych przez Subfundusz rozlicza siE; w czasie. przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej.
Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa. Szczeg6lowe informacje zostaly zawarte w nocie 11.
- Nast9pujqce koszty zwicizane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane sq z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i oplaty
maklerskie i bankowe, w tym zwiqzane z transakcjami kupna i sprzedazy papier6w wartosciowych i praw majcitkowych, odsetki
od kredyt6w i pozyczek zaciqgni9tych przez Subfundusz, prowizje i oplaty zwiqzane z przekazami pocztowymi. podatki i inne
obciqzenia naloi:one przez wlasciwe organy administracji publicznej, w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne. Wyzej
wymienione koszty stanowiq koszty nielimitowane Subfunduszu i Sq pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie kt6rych
Subfundusz jest zobowiqzany do ich ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez w/asciwe
organy administracji publicznej. Pozostale koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze srodk6w wlasnych.
Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowiqzari i wyniku z operacji

d)

Aktywa Subfunduszu wycenia si9, a zobowiqzania Subfunduszu ustala si9 w Dniu Wyceny (dzieri okreslony w statucie
funduszu, w kt6rym wycenia si9 aktywa Subfunduszu, ustala si9 wartost zobowiqzari Subfunduszu. ustala sit;i wartost aktyw6w
netto Subfunduszu oraz wartost aktyw6w netto przypadajcicych na jednostk9 uczestnictwa) oraz na dzieri sporzqdzania
sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia si9, a zobowiqzania Subfunduszu ustala si9 wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej.
1.

Wartost godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczeg61nosci: akcji, warrant6w subskrypcyjnych, praw
do akcji, praw poboru, kwit6w depozytowych, list6w zastawnych, dluznych papier6w wartosciowych. w tym obligacji zamiennych
bez uwzgl9dnienia prawa do zamiany, chyba ze jest dost9pna wartost godziwa tego prawa, certyfikat6w inwestycyjnych.
tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania majcice siedzib9 za granicq) wyznacza si9 - ze
wzgl9du na godziny zamkni9cia aktywnych rynk6w zagranicznych, na kt6rych moi:e lokowat Subfundusz - wedlug kurs6w
dost9pnych o godzinie 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w nast9pujqcy spos6b:
a) jezeli Dzieri Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego
dost9pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu Wyceny, z zastrzezeniem, ze
gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamkni9cia, a w przypadku braku
kursu zamkni9cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik, za ostatni dost9pny kurs przyjmuje
si9 ten kurs albo wartosc z Dnia Wyceny.

w

przypadku papier6w notowanych w systemie notowari ciqglych, w kt6rym wyznaczany i oglaszany jest kurs zamkni9cia.
przyjmuje si9 ostatni kurs zamkni9cia w systemie notowari ciqglych dost9pny o godzinie 23:00.

w przypadku papier6w notowanych w systemie notowari ciqglych bez odr9bnego wyznaczania kursu zamkni9cia przyjmuje
si9 ostatniq cen9 transakcyjnci dost9pnq o godzinie 23:00.
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W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan jednolitych przyjmuje
jednolitego.

si~

ostatni kurs ustalony w systernie

b) jezeli Dzien Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnyrn rynku. przy czym wolumen
obrot6w na danym skladniku aktyw6w jest znaczqco niski albo na danym skladniku aktyw6w nie zawarto zadnej transakcji wed/ug ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku. skorygowanego
w spos6b umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej. zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8.
z zastrzezeniem. ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu
aw przypadku braku kursu zamkni~cia - innej. ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik. za ostatni
dost~pny kurs przyjmuje si~ ten kurs albo wartosc z uwzgl~dnieniem istotnych zdarzen majqcych wplyw na ten kurs albo
wartosc:
c) jezeli Dzien Wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego dost~pnego
w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni~cia ustaionego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu
zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego odpowiednik, skorygowanej w spos6b umozliwiajqcy
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej. Za wiarygodnie oszacowanq wartosc godziwq danego skladnika
aktyw6w notowanego na aktywnym rynku uznaje si~ wartosc wyznaczonq poprzez zastosowanie przyj~tego w uzgodnieniu
z Depozytariuszem modelu wyceny najbardziej odpowiedniego dla danego skladnika lokat, zgodnie z najlepszq wiedzq
Subfunduszu i praktykq rynku finansowego.
2. W przypadku gdy sk/adnik lokat jest przedmiotem obrotu na wi~cej niz jednym aktywnym rynku, wartosciq godziwq jest kurs
ustalony na rynku gl6wnym. Wyboru rynku gl6wnego dokonuje si~ na koniec kazdego kolejnego miesiqca kalendarzowego na
podstawie wolumenu obrotu na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku, pod warunkiem ze Subfundusz moze
dokonywac transakcji na tym rynku. W przypadku gdy brak jest mozliwosci obiektywnego lub wiarygodnego ustalenia wielkosci
wolumenu obrotu lub w przypadku identycznego wolumenu na kilku aktywnych rynkach, Subfundusz stosuje koiejne, mozliwe
do zastosowania kryterium:
a) liczba zawartych transakcji na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku;
b) ilosc danego skladnika lokat wprowadzona do obrotu na danym aktywnym rynku;
c)
3

kolejnosc wprowadzania do obrotu - jako rynek gl6wny wybiera
najwczesniej.

si~

Wartosc skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza
a)

si~

rynek, na kt6rym dany skladnik lokat by/ notowany
w

nast~pujqcy

spos6b

b~dqcych

papierami wartosciowymi weksli, list6w zastawnych, obligacji, bon6w skarbowych. bon6w pieni~znych oraz
pozostalych dluznych papier6w wartosciowych
w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych skladnik6w lokat zalicza si~ odpowiednio do przychod6w
odsetkowych albo koszt6w odsetkowych Subfunduszu. Jezeli nie ma mozliwosci wiarygodnego oszacowania wartosci
przyszlych przeplyw6w pieni~znych, dopuszcza si~ wycen~ na podstawie oszacowania wartosci przez serwis Bloomberg
(np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters, pod warunkiem ze wycena z !ego zr6dla odzwierciedla wartosc godziwq
instrumentu,

b) wierzytelnosci w kwocie wymagalnej zaplaty z zachowaniem ostroznosci. Kwota wymagalnej zaplaty oznacza naleznosc
nominalnq wraz z naleznymi na dzien wyceny odsetkami. W przypadku wierzytelnosci, dla kt6rych oszacowano wysoki
poziom niesciqgalnosci, tworzy si~ odpisy aktualizujqce w ci~zar koszt6w Subfunduszu,
c) depozyt6w bankowych
stopy procentowej,

wedlug wartosci nominalnej z

uwzgl~dnieniem

odsetek obliczanych przy zastosowaniu efektywnej

d) jednostek uczestnictwa. certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego
inwestowania majqce siedzib~ za granic<i - wedlug wartosci godziwej ustalonej jako wartosc aktyw6w netto na jednostk~
uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, ogloszonych przez odpowiednio fundusz instytucj~ wsp61nego
inwestowania do godziny 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w Dniu Wyceny, z uwzgl~dnieniem zdarzen
majqcych istotny wplyw na wartosc godziwq powstalych mi~dzy datq ogloszenia a Dniem Wyceny (do wyceny jednostek
uczestnictwa korzysta si~ z informacji otrzymanych od Agent6w Transferowych dostarczonych do godz. 23:00, jak i ze stron
internetowych pobieranych o godz. 23:00; w przypadku braku infonmacji do godz. 23 00 o wartosci jednostek uczestnictwa
wyceny dokonuje si~ po ostatnim dost~pnym kursie z uwzgl~dnieniem zdarzen majqcych istotny wp/yw na wartosc
godziwq); w przypadku zawieszenia wyceny jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicq wyceny dokonuje si~ po ostatnim
dost~pnym kursie z wyceny sprzed zawieszenia skorygowanym o zmian~ benchmarku lub innego indeksu uzgodnionego
z Depozytariuszem,
e) praw poboru - wedlug wartosci godziwej, o kt6rej mowa w pkt 8, w szczeg61nosci w przypadku podania do publicznej
wiadomosci ceny akcji nowej emisji prawo poboru wyceniane jest wedlug wartosci teoretycznej,
f)

praw do akcji i praw do nowej emisji - w przypadku gdy nabyto prawa do akcji lub prawa do nowej emisji sp6/ki, kt6rej akcje
tego samego typu Sq notowane na rynku aktywnym, prawa te wycenia si~ wedlug ceny tej akcji na jej rynku gl6wnym.
W przypadku nabycia praw do akcji lub praw do nowej emisji sp61ki, kt6rej akcje !ego samego typu nie Sq notowane na
rynku aktywnym, prawa te wycenia si~ w oparciu o ostatniq z cen, po jakiej nabywano papiery wartosciowe na rynku
pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powi~kszonq o wartosc rynkowq prawa poboru niezb~dnego do ich obj~cia w
dniu wygasni~cia !ego prawa (zar6wno przy zapisie podstawowym, jaki i dodatkowym uwzgl~dniana jest wartosc praw
poboru), a w przypadku gdy zostaly okreslone r6zne ceny dla nabywc6w - w oparciu o sredniq cen~ nabycia, wazonq liczbq
nabytych papier6w wartosciowych, o ile cena ta zostala podana do publicznej wiadomosci, z uwzgl~dnieniem zmian
wartosci tych papier6w wartosciowych, spowodowanych zdarzeniami majqcymi wplyw na ich wartosc rynkowq,

g) kontrakt6w terminowych - wycenia si~ wedlug wartosci godziwej, o kt6rej mowa w pkt 8, metodq okreslajqcq stan rozliczen
Subfunduszu i jego kontrahenta wynikajqcych z warunk6w umownych z uwzgl~dnieniem zasad wyceny dla instrumentu
bazowego i terminu wykonania kontraktu terminowego.
h) opcji - wycenia si~ wedlug wartosci godziwej, o kt6rej mowa w pkt 8, przy zachowaniu zasady ostroznej wyceny, biorqc pod
uwag~ konkretny typ instrumentu i kursy instrument6w bazowych oraz czas pozostaly do wykonania opcji, w szczeg61nosci
na podstawie zweryfikowanej wyceny dostarczonej przez wystawc~ opcji obliczanej mi~dzy innymi na podstawie melody
Monte Carlo lub zmodyfikowanego modelu Blacka-Scholesa, lub przy zastosowaniu modelu dostosowanego do typu opcji
W przypadku gdy ze wzgl~du na charakter instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu wyceny, opcja
moze bye wyceniana na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg (no. Bloomberg Generic ilp ) lub
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Reuters.
i)

dluznych papier6w wartosciowych zawierajqcych wbudowane instrumenty pochodne - w przypadku gdy wbudowane
instrumenty pochodne Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym wartosc jest wyznaczana przy zastosowaniu
modelu odpowiedniego dla danego papieru dluznego. Jezeli wbudowane instrumenty pochodne nie Sq scisle powiqzane
z wycenianym papierem dluznym, to wartosc wycenianego papieru stanowi sum€/ wyceny dluznego papieru wartosciowego
(bez wbudowanego instrumentu pochodnego) wyznaczonej przy uwzglEidnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wyceny
wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczone w oparciu o modele odpowiednie dla poszczeg61nych instrument6w
pochodnych. W przypadku gdy ze wzglE/dU na charakter instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu
wyceny, wbudowany instrument pochodny lub caty instrument (w zaleznosci od dostE/pnosci danych) mogq bye wyceniane
na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters.

j)

skladnik6w lokat innych niz wymienione w punktach a)-i) - wedlug wartosci godziwej spelniajqcej warunki wiarygodnosci
okreslone w pkt 8.

4. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej ceny
nabycia wartosc godziwa wynikajqca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania, nowo ustaionq skorygowanq
cenE/ nabycia.
5.

Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu Si€/ drugiej strony do odkupu wycenia Si€/. poczqwszy od dnia zawarcia umowy
kupna, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia
rozliczenia umowy kupna transakcje przy zobowiqzaniu si€1 drugiej strony do odkupu wykazuje siEI w cenie nabycia, kt6ra
stanowi skorygowanq cenE/ nabycia. Na dzien rozliczenia cena nabycia sluzy do wyliczenia skorygowanej ceny nabycia.

6.

Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu si€1 Subfunduszu do odkupu. wycenia Si€/. poczqwszy
od dnia zawarcia umowy sprzedazy, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedazy zobowiqzania z tytulu transakcji przy zobowiqzaniu SIE/
Subfunduszu do odkupu wykazuje siEI w cenie sprzedazy. kt6ra stanowi cenE/ skorygowanq.

7. Aktywa oraz zobowiqzania denominowane w walutach obcych wycenia si€1 lub ustala w walucie, w kt6rej Sq notowane na
aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie Sq notowane na aktywnym rynku w walucie. w kt6rej Sq denominowane, i wykazuje
si€1 w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug sredniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na
Dzien Wyceny.
8. Za wiarygodnie oszacowanq wartosc godziwq uznaje si€1 wartosc wyznaczonq poprzez
a) oszacowanie wartosci skladnika lokat przez wyspecjalizowanq, niezaleznq jednostkE/ swiadczqcq tego rodzaju us!ugi, o ile
mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t<;; jednostk<;; przep!yw6w pieni<;;znych zwiqzanych z tym skladnikiem:
b) zastosowanie wlasclwego modelu wyceny skladnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejsciowe pochodzq
z aktywnego rynku;
c)

oszacowanie wartosci skladnika lokat za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji;

d) oszacowanie wartosci skladnika lokat, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek. na podstawie publicznie ogloszonej na
aktywnym rynku ceny nier6zniqcego si<;; istotnie skladnika, w szczeg61nosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu
ekonomicznym.
e)

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

Wartosc godziwa skladnik6w lokat, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek, ustalana jest na podstawie ceny rynkowej podobnego
instrumentu bqdz przy zastosowaniu innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny sq okresowo oceniane
i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny Sq testowane i zatwierdzane przed uzyciem. W modelach wyceny wykorzystywane Sq
dane mozliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach Towarzystwo musi korzystac z oszacowan. Zmiany
przyj~tych zalozen i szacunk6w mogq miec wplyw na wykazywane wartosci godziwe skladnik6w lokat.
Skladniki /okat wyceniane metodci zamortyzowanego kosztu

Na kazdy Ozier'! Wyceny dokonywana jest ocena, czy zaistniaty przeslanki swiadczcice o utracie wartosci skladnik6w lokat. Jezeli
przeslanki takie istniejq. dokonuje siE? odpisu aktualizujqcego w wysokosci r6znicy pomiE?dzy wartosciq bilansowq a oszacowanci
wartosciq biezqcq oczekiwanych przysztych przeptyw6w pieni~znych wynikajqcych z danego skladnika lokat. Wyznaczenie
przeslanek utraty wartosci oraz wyliczenie biezqcej wartosci oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieniE?i:nych wymaga
dokonania przez Towarzystwo szacunk6w. Metodologia i zalozenia wykorzystywane przy ustalaniu poziomu utraty wartosci
podlegajq regularnemu przeglqdowi.
Szacunki dokonane na dzien bilansowy uwzglE?dniajq parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzien. Biorqc pod
zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.

uwag~

Na dzien 31 grudnia 2014 roku 26,31% aktyw6w Subfunduszu zostalo wycenionych w spos6b inny niz na podstawie kursu
ustalonego na aktywnym rynku, tj. metodq zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci godziwej przy
zastosowaniu modeli i meted wyceny (na dzien 31 grudnia 2013 roku - odpowiednio 31,46%). W zmiennym otoczeniu rynkowym
wystE?puje niepewnosc. iz dla takich aktyw6w wyceny uj~te w sprawozdaniu finansowym mogq r6znic si€1 od wartosci, jakie
zostatyby wyznaczone, gdyby istnial dla nich aktywny rynek. Zdaniem Towarzystwa wartosci bilansowe wszystkich istotnych
skladnik6w aktyw6w sa mozliwe do odzyskania.
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f)

Opis wprowadzenych zmian stesewanych zasad rachunkewesci
W ekresie sprawezdawczym nie wprewadzene zmian stesewanych zasad rachunkewesci, w tym meted ujmewania eperacjL
meted wyceny eraz spesebu sperzcidzania sprawezdania finansewege.

Nota 2. Naleznosci Subfunduszu

Nota 3. Zobowi(\zania Subfunduszu

Z tytulu czesciewege

zamkni~cia

walutowych kontrakt6w terminowych

Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa

3 195

Z tytulu odkupionych Jednostek uczestnictwa

2 399

Pozostale zobowiqzania. w tym

2 916

- zobowiqzania wobec TFI z tytulu oplaty za zarzqdzanie
Suma

649
2501
1 714

2 674

1 497

34 289

13 756

Nota 4. Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
31.12.2014 r.
Waluta

Struktura srodk6w pieniei:nych na rachunkach bankowych

Wartosc na dzieri
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego (w tys. zl)

Wartosc na dzieri
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

11 206

ki
PLN

k Handlowy w Warszawie SA

11 206

11 206

31.12.2013 r.
Waluta

Struktura srodk6w pieniei:nych na rachunkach bankowych

I
I

Wartosc na dzieri
bilansowy w walucie I
sprawozdania
finansowego (w tys. zl) I

Wartosc na dzieri
bilansowy w danej
walucie (w tys.)
I

025

12 8971

897

Banki
Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

Bank Handlowy w Warszawie SA

USO!

4

15

2 030

13

1.01.2014 r.-31.12.2014 r.

I

$redni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieniei:nych
utrzymywanych w celu zaspokojenia biei:(\cych zobowi<1zan Subfunduszu

Waluta

W rt . .
Wartosc na 31.12.2014 r.
a osc na 3112
. .2014 r. 1
.
d .
w danej walucie (w tys.) 1 w wa 1uc1e sprawoz arna
finansowego (w tys. zt)

20 294

$redni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieniei:nych
Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

11 389

11 389

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR!

1 760

7 502

Bank Handlowy w Warszawie SA

USO\

400

1 403

wartosc na 31.12.2013 r.
w danej walucie (w tys.)

Wartosc na 31.12.2013 r.
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

1.01.2013 r.-31.12.2013 r.
$redni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieniei:nych
utrzymywanych w celu zaspokojenia biei:(\cych zobowi<1zari Subfunduszu

lI

I

Waluta

11 843

$redni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieniei:nych
Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

9 947

9 947

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

253

1 049

Bank Handlowy w Warszawie SA

USO

277

834

Raiffeisen Bank Polska SA

PLN,

131

13
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Nota 5. Ryzyka
( 1)

Ryzyko stopy procentowej

( 1.1)

Poziom obcicizenia aktyw6w i zobowicizan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajcicym ze stopy procentowej,
w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obcicizenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajcicym ze stopy procentowej zostal
zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w o charakterze dluznym o stalym oprocentowaniu podzielonych wed!ug
okresu pozostajcicego na dzien 31 grudnia 2014 roku do zapadalnosci tych instrument6w finansowych

( 1. 2)

Poziom obcicizenia aktyw6w i zobowicizan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni<;znych wynikajcicym ze stopy
procentowej, w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obcicizenia aktyw6w i zobowicizan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieniE?znych wynikajcicym ze stopy
procentowej zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w o charakterze dluznym o zmiennym oprocentowaniu,
wedlug podzialu na okresy pozostajcice w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany oprocentowania).

I

131.12.2014 r.
(wtys. zl)

I

Od6
Do 1
Od1:1
Od3
miesi<ica do miesiecy do miesiecy do
miesi<ica
1 roku
3 miesiecy
6 miesieCY

ITransakqe przy zobowi<izaniu sie drugieJ strony
do odkupu. z tego o okresie do wykupu

I

ISk!adniki lokat notowane na aktywnym rynku
Sk!adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

255 709

61 0231

218 067

-

32 4471

93 450

Pozosta!e aktywa
255 709

93 470

I

13,52%

4,94%j

I

31.12.2013 r.
(wtys. zl)

II

I
I

Sk!adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Pozostale aktywa
Razem aktywa obci<ii.one ryzykiem wartosci
godziwej wynikaj<icym ze stopy procentowej
Procentowy udzia! w aktywach og6tem

311 517

-

267 927

32 900

98 713

-

8 835

I

l

-

_J

-

534 799 f

I
-I

125 897

-l

-

267 927

41 7351

206 614

22,79%

3,55%

17,56%

-

-

I

Razeml

-

-I
399 540

I

116 736 [

-

-

i

i

I

-

I

660 6961
34,91%

Od 1 r o k r Powy:Zej
do 3 lat
3 lat

-

107 901

Ra=J

-

-

16,45%

-

i

i

-

Od 6
Od 1,I
Od 3
Do 1
miesi<ica do, miesieCY do miesiecy do
miesi<ica
3 miesiecyl 6 miesieCY
1 roku

Transakcje przy zobowiqzaniu sie drugiej strony
do odkupu, z tego o okresie do wykupu
Sk!adniki lokat notowane na aktywnym rynku

I

I

-

-

I

Razem aktywa obci<i:Zone ryzykiem wartosci lI
godziwej wynikaj<icym ze stopy procentowej
Procentowy udzial w aktywach og6tem

-

Powyzej
3 lat

Od 1 rokui
do 3 latl

I

_,

I

-l
516 2761
43,90%

I
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( 2)

Ryzyko kredytowe

( 2. 1) Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym na dzier\ bilansowy. w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypelnia!y swoich obowiqzk6w (bez
na kategorie bilansowe

uwzgl~dniania

wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczer\). w podziale

Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym zosta!y zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w. bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczer\ W przypadku
skladnik6w lokat zostala zaprezentowana wartosc bilansowa skladnik6w iokat o charakterze dluznym.

I

31.12.2014 r.
I
Procentowy
I
udzia!w
aktywach og61em

31.12.2014 r.
(wtys. zl)
11 206

0.59%

0

0.00%

Naleznosci. w tym

31.12.2013 r.
(w tys. zl)

31.12.2013 r.
\
Procentowy
1
udzialw
;
1 aktywach og61em :

I

19 025 1

1.62%1

739

0.06%

1.46%!

32 362

2,75%

64.58%1

731 769 I
'I
381 850 I

62.23%

naieznosci z tytulu zawartych transakcji sprzedazy sk!adnik6w lokat

27 509

Transakcje przy zobowicizaniu sie drugiej strony do odkupu
Skladniki lokat o charakterze d!uznym notowane na aktywnym rynku
wtym

'

1 222 2351

I

I

dluzne instrumenty finansowe emitowane bcidz gwarantowane przez
Skarb Par\stwa lub NBP

12.97%

245 3781

-

listy zastawne
inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez
Skarb Par\stwa bcidz NBP instrumenty o charakterze dluznym

976 857

51.61%

Sk!adniki lokat o charakterze dluznym nienotowane na aktywnym rynku.
tym

498 332

26,31%1

'

32.48%

I

22 631

1.92%

327 288

27.83%

365 932'
I

31 11 o/o !

I

przez

I

I

I

!
- !

I

listy zastawne
inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez
Skarb Panstwa bqdz NBP instrumenty o charakterze dluznym
Razem aktywa Subfunduszu obciqilone ryzykiem kredytowym

( 2. 2)

I

29 8331

1,57%

7 275

0,62%1
30,49% \

I
I

468 499

24.74%

358 657

I

1 759 282

92,94%

1 149 827

",77%

Przypadki znaczqcej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wed!ug Tabeli g!6wnej lokat) zosta!a zaprezentowana
jako wartosc bilansowa lokat w instrumenty d!uzne emitowane lub por~czane przez podmiot, kt6rego papiery stanowiq powyzej
5% wartosci aktyw6w Subfunduszu.
31.12.2014 r.
Procentowy
udzialw
aktywach og61em

r.

I
I
I

31.12.2013 r.
Procentowy
udzialw
aktywach og61em

31.12.2013 r.
(w tys. zl)

Dluzne papiery wartosciowe, w tym:

I

459 237

24,27%1

441 588

37,56%

Skarb Panstwa (RP)

!

245 378

12.97%1

381 850

32.48%

PZU Finance AB

!

106 923

5,65%1

PKO Finance AB

i

106 936

5.65%\

59 738

5.08%

( 3)

Ryzyko walutowe

( 3. 1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem walutowym

-

Poziom obciqzenia ryzykiem walutowym zosta! zaprezentowany jako wartosc bilansowa (w tys. z!) aktyw6w i zobowiqzar\
wyrazonych w walutach obcych.
31.12.2014 r.
Procentowy
udzialw
aktywach og61em

31.12.2014 r.
(wtys. zl)
Srodki pieniezne i ich ekwiwalenty

-

Naleznosci

-

Sk!adniki lokat notowane na aktywnym rynku, wtym1
d!uzne papiery wartosciowe
Sk!adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
!

dluzne papiery wartosciowe
Razem aktywa Subfunduszu obciqi:one ryzykiem walutowym
Zobowiqzania obciqi:one ryzykiem walutowym

I

31.12.2013 r.
Procentowy
udzialw
aktywach og61em

31.12.2013 r.
(w tys. zl)
6 128

-

0,52%

-

671 409

35.46% I

189 484

16.11%

671 409

35.46% I

189 484

16.11%

422 068

22.29%!

222 561

18.93%

288 417

15.23%

200 489

17.05%

1093477

57,75%

418 173

35,56%

706

0,04%

6 113

0,52%
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( 3. 2)

Wskazanie przypadk6w znaczacej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala zaprezentowana
jako wartose bilansowa poszczeg61nych kategorii lokat wyrazonych w walutach obcych w rozbiciu na poszczeg61ne waluty
31.12.2014 r.
(w tys. zl)

( 4)

Procentowy
udzialw

31.12.2013 r.

Poziom obciq:Zenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem ptynnosci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko. iz Subfundusz nie b~dzie w stanie wygenerowae dostatecznych srodk6w
pieni<rznych niezb~dnych do wykonania swoich zobowiqzari w terminach ich wymagalnosci lub tez zbycie aktyw6w nastqpi
na warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.

z

uwagi na fakt, it jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogq bye odkupywane codziennie. jednym z zadari reaiizowanych
w ramach zarzqdzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pieni~znych oraz codzienne
monitorowanie plynnoscL
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki lokat o duzej plynnosci. W obecnej sytuacji rynkowej niekt6re lokaty
Subfunduszu charakteryzujq si~ przejsciowo obnizonym poziomem plynnosci. lstnieje ryzyko. iz Subfundusz mote nie bye
w stanie zbye w kr6tkim terminie tych skladnik6w lokat, w wartosci odpowiadajqcej ich oszacowanej wartosci godziwej.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku oraz w roku obrotowym koriczcicym
zawieszai zbY'Nania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

( S)

si~

31 grudnia 2013 roku Subfundusz nie

Stosowana metoda J>Omiaru catkowitej ekspozycji Subfunduszu na ryzyko
Dia cel6w pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu Towarzystwo stosuje metod~ zaangazowania Podanie tej informacji
w sprawozdaniu finansowym Subfunduszu spelnia wymogi §22 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie sposobu. trybu oraz warunk6w prowadzenia dzialalnosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Nota 6. lnstrumenty pochodne
I

I Wartost

Typ I Rodzaj
tw rt .
otwarcia
I lnstrumenty zaj~tej
a e,i
I instrumentu Celpozycji
I
pochodne
pozyci1
, pozycji pochodnego
I)
( t
w ys. z
I
I
IZabezpieczeniel
IFORWARD.
I· kr6tka forward
przed ryzykiem
(345)
'WALUTA EUR.

Wartost
przyszlych
strumieni
. . .
h
p1em~znyc
(w tys. zl)

0

l2015-02-04

'FORWARD,
lwALUTAEUR

walutowym
kr6tka

12015-02-04

IFORWARD,
WALUTA EUR,
I,2015-02-11
FORWARD,

I.WALUTA EUR,

I

kr6tka

Ikr6tka

12015-02-11
!FORWARD,
WALUTA EUR,

II

kr6tka

I
I
I

forward

FORWARD,
WALUTA USO,

I2019-08-08

'!INTEREST RATE
SWAP, STOPA
PROCENTOWA.

12019-09-02

dluga

EUR

I

2015-02-041

2015-02-04

2015-02-04

2015-02-041

2015-02-11

2015-02-11

i

(40)

1 668

2015-02-041 400 000.00 EUR

i

forward

Zabezpieczenie
przed ryzykiem
walutowym

I

(149)

9 677

2015-02-111

EUR

2015-02-11

I

2015-02-11

I forward

Zabezpieczenie
przed ryzykiem
walutowym

(40)

2 139

2015-02-111510 000.00 EUR

2015-02-11

I

2015-02-11

(16 295)

358 174

2015-02-18

2015-02-181

I

'

dluga

12 200 000, 00

(7 849)1

forward

'2015-02-18
INTEREST RATE
SWAP, STOPA
,PROCENTOWA.

I

I

541 382

j

interest rate
swap

Zabezpieczenie
przed ryzykiem
stopy
procentowej

interest rate
swap

Zabezpieczenie
przed ryzykiem
stopy
procentoweJ

i 128 560 700,00

I

I

EUR

2 300 000,00

'I

I

Zabezpieczenie
przed ryzykiem I
walutowym
i
Zabezpieczenie
przed ryzykiem
walutowym

2015-02-11

I

I

kr6tka

2015-02-041

Il

. kr6tka , forward

2015-02-18

1·

pieni~znych

1

Zabezpieczenie
przed ryzykiem Ii
walutowym

I

Zabezpieczenie
przed ryzykiem
walutowym

forward

2015-02-11

FORWARD
'WALUTA USD,

51 755

I

Termin
T
.
\
Kwota b~d<ica I
zapadalnosci
:rmm.
podstaw<i
(wygasni~cia) i~tr~:;:1e~:u j
przyszlych
mstrumentu
platnosci
pochodnego I pochodnego

Terminy
przyszlych
strumieni

106 520 000,00
USO

I

/
1

(40)

1 015

2015-02-181300 000,00 USO

I
!
II

2015-02-18

I
2015-02-181

2015-02-18

I
!

(41)

(41)

I

2015-02-09*

I

1 000 000,00

USO

I
2019-08-081

2019-08-08

I

1

.
1
.

1

(665)1

I

(665)

2015-03-0)1

21 000 000,00

USO

2019-09-021

2019-09-02

* Subfundusz wyplaca co 6 miesi~cy swiadczenia odsetkowe wyliczone w oparciu o stalq stop~ procentow<i. otrzymuje co 3 miesi<ice platnosci odsetkowe
wyliczone w oparciu o zmiennq stop~ procentowq, kt6reJ baz<i 1est LIBOR USD 3M. W tabeli wskazano dat~ najblizszego po dniu b1lansowym terminu
platnosci odsetkowych (dwustronnych).
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Nota 7. Transakcje przy zobowictzaniu
odkupu

si~

Arka Prestit SFiO

Subfunduszu lub drugiej strony do

Nota 8. Kredyty i pozyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i r6znice kursowe
31.12.2014 r.
Walutowa struktura pozycji bilansu

Wartosc na dzien bilansowy w
danej walucie (w tys.)

Waluta

Aktywa

PLNI

Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

PLNI

Wartosc na dzien bilansowy
(wtys. zl)
1 892 933
11 206

11 206 i

PLN

11 206

PLN

Naleznosci

0

PLN
Transakcje przy zobowi<1zaniu

si~

drugiej strony do odkupu

0

PLN
PLN

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

27 509

PLN

Sk!adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

509
1 222 235

PLN

550 826

550 826

EUR

113 515

483 835

USO

53 483

PLN

87 574
631 983

PLN

209 915

209 915.

EURI

45 677 I

194 688

USO

64 832 I

227 380

PLN

Zobowi<1zania

0
509

34 289 I

PLN

33 583

USO

201

33 583 I
706

31.12.2013 r.
Walutowa struktura pozycji bilansu
Aktywa

Waluta

l Wartosc na dzieii bilansowy w

PLN

..

Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

19 025
12 897 I

EUR

41

5

2 0301

13

PLNI
PLN
si~

drugiej strony do odkupu

739
32 362

32 362

PLN

32 362 I
731 769

542 285

542 285

EUR

28 176

116 850

USO

24 115

PLN

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

12 897

739
739

PLN
PLN

Sk!adniki lokat notowane na aktywnym rynku

I

PLN

usol
Naleznosci

Wartosl: na dzieii bilansowy
(wtys. zl)
1175 980

PLN
.

Transakcje przy zobowi<1zaniu

danej walucie (w tys.)

PLN
PLN

72 634
392 085

169 524

69 524

EURi

21 172\

87 806

uso1

44 739

134 755

I
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1.01.2014 r.- 31.12.2014 r.

1.01.2013 r.-31.12.2013 r.

Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2014 r.-31.12.2014 r.
~

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane na _... ,

• 1 111

rynku

Suma

Wartost zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
!okat (w tys. zl)

II

I

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny aktyw6w
(wtys. zl)

I

I
I

7 2001

I
42 269 I

(21 152) 1

(24318)1

(13 9s2) I

i

1.01.2013 r.-31.12.2013 r.

Nota 11. Koszty Subfunduszu
Towarzystwo nie pokrywa koszt6w Subfunduszu. Calosc wynagrodzenia Towarzystwa sklada siE? tylko z CZE?SCi stalej.

Koszty limitowane stanowiCj koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymywalo wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wiE?kszej
jednak niz 3,00% (trzy procent) w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt piE?C) dni, od sredniej rocznej wartosci Aktyw6w
Netto Subfunduszu.
Rezerwa na wynagrodzenie, o kt6rym mowa powyzej, jest naliczana od podstawy spelniajqcej wymogi § 22 ust. 2 Rozporzqdzenia.
sluzqcej do okreslenia wartosci Jednostki Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny. PodstaWE? te stanowi r6znica pomiE?dzy wartoscia

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Obligacji Korporacyjnych Subfundusz w Arka Prestit SFIO
Aktyw6w i zobowicizan Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, przy czym podstawa ta nie
oraz kapitale wyplaconym na poprzedni Ozier\ Wyceny, zgodnie z § 22 ust 2 Rozporzcidzenia

uwzgl~dnia

zmian w kapitale wplaconym

Rezerwa, o kt6rej mowa powyzej, jest naliczana w kazdym Dniu Wyceny za kazdy dzien roku, wedlug stawek okreslonych powyzej
i rozliczana jest do pi~tnastego dnia miesicica nast~pujcicego po miesicicu, za kt6ry zostala naliczona.
Stawki wynagrodzenia za zarzcidzanie Subfunduszem:
Stawka statutowa

Stawka obowicizujcica na dzien bilansowy

3,00%

1,70%

Zgodnie z uchwalci Zarzcidu Towarzystwa nr 19/12/2012 roku z dnia 13 grudnia 2012 roku od wyceny dokonanej na dzien 1 stycznia
201 3 roku do dnia 22 lipca 2014 roku wlcicznie obowiqzywala decyzja o obnizeniu stawki wynagrodzenia za zarzcidzanie z wysokosci
• 3,00% do 1,60%
Zgodnie z uchwalq Zarzcidu Towarzystwa nr 6/07/2014 roku z dnia 18 lipca 2014 roku od wyceny dokonanej na dzien 23 lipca 2014
roku do odwolania obowicizuje decyzja o obnizeniu stawki wynagrodzenia za zarzcidzanie z wysokosci:
• 3,00% do 1,70%.

Nota 12. Dane por6wnawcze o jednostkach uczestnictwa

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Obligacji Korporacyjnych Subfundusz w Arka Prestit SF/O

lnformacja dodatkowa
A.

lnformacje o znaczqcych zdarzeniach, dotyczqcych lat ubiegtych,
okres sprawozdawczy

uj~tych

w sprawozdaniu finansowym za biezqcy

Nie wystqpily.
B.

lnformacje o znaczqcych zdarzeniach, kt6re nastqpiiy po dniu bilansowym, a
finansowym

nieuwzgl~dnionych

w sprawozdaniu

Nie wystqpi!y.

c.

Zestawienie oraz objasnienie r6znic pomi~dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i por6wnywalnych
danych finansowych a uprzednio sporzqdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Nie dotyczy.

D.

Dokonane korekty bt~d6w podstawowych, ich przyczyny, tytuty oraz wptyw wywotanych tym skutk6w finansowych na
majqtkowq i finansowq, ptynnosc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu

sytuacj~

W okresie sprawozdawczym nie wystqpily
przypadki informowania uczestnik6w o korektach wyceny aktyw6w netto na jednostk9 uczestnictwa;
przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny
aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki nierozliczenia
E.

si~

transakcji zawieranych przez Subfundusz.

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

F.

lnne infonnacje ni.i:. wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re mogtyby w istotny spos6b wptynqc na
sytuacji majqtkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wystcipity.

ocen~
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SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Arka Prestiz Gotowkowy
Subfundusz
w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu
lnwestycyjnym Otwartym

za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest zalacznikiem do sprawozdania po!9czonego funduszu
Specjalislycznego
lnwestycyjnego

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Got6wkowy Subfundusz w Arka Prestit SF/O
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2)

Tabele uzupelniajClce

Usty zastawne

Rodzaj rynku

Nazwa
rynku

Kraj siedziby

Emitent

Termin
wykupu

emitenta

Rodzaj
!istu

Podstawa
emisji

Rzeczpospoiita
Polska

Kraj siedziby

emitenta

Treasury BondSpot
Poland

Skarb

Rzeczpospolita

Panstwa

Polska

• Treasury BondSpot
1
Poland

Skarb

Rzeczpospol1ta

Parlstwa

Polska

I
I me dotyczy

Millennium

Tennin
wykupu

100000

10

1 000.00

13

Nienotowane na rynku aktywnym
BANK MILLENNIUM
'SA SERIA G
(PLBIG0000388)

Nienotowane
na rynku
aktywnym

Bank

1Rzeczpospohta

Polska

SA

kupon

1900

100000

I

7

8431

lnne
Nienotowane na rynku aktywnym
, CERTYFIKAT
I DEPOZYTOWY BANK
POLSKA KASA
OPIEKI SA
I DC65P170315
PEKAO CERT 170315

I

N1enotowane

Bank Polska
Kasa Opiek:

me dotyczy

Rzeczpospo!ita
Polska

SA

9 2001

I

I

lo

I

tenninie wykupu powyi:ej 1 roku

Obligacje
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym

'Skarb
Par\stwa

•OK0116
(PL0000107587)
1

J

BANK ZACHODNI
WBK S A SERIA A
BZW1216
(PLBZ00000150)

Bani<
Zachodni
WBKSA

I Rzeczpospohta

Polska

I Rzeczpospo!ita
I

Parlstwa

1 BANK MILLENNIUM

I

'SA SERIACMIL0317
(PLBIG0000362)

Bank
M1llenrnum
SA

IWZ0118
I (PL0000104717)

Skarb
Panstwa

WZ0119
(PL0000107603)

Skarb
Par\stwa

WZ0121
(PL0000106068)

Par'lstvva

Skarb

I

1000001

4

aoo

Rzeczpospohta

, Polska

100000

28600

RzeczpospoHta
i Polska

1

Rzeczpospo!ita

' Polska
Rzeczpospo!ita

Polska
Rzeczpospolita
j Polska

1 000.00

14 000

206 815

1 Suma

3)

I

I

I

Skarb

IWZ0117
(PL0000106936)

Polska

20 000

1 000.00

206101

13 972

6,01%

208 287

89,66%

Tabele dodatkowe

Skladniki lokat nabyte od podmiot6w, o kt6rych mowa w art 107 ustawy
obligacje BANK ZACHODNI WBK SA SERIA A

BZW1216 (PLBZ00000150)

WartoSC wedtug wyceny na
dzieri bilansowy (w tys. zl)

4 055

Procentowy udziat

w aktywach og61em
1.74%

3 926

obligacje OK0116 (PL0000107587)

1 913

Tabela prezentuje skladniki lokat Subfunduszu. kt6re
stosunku do
Prezentacji podlega tylko ta
Towarzystwa

w portfelu

transakcji
Depozytanuszem Subfunduszu lub z podmiotem dominujqcym w
skladnika lokat, dla kt6rej drugq stronq transakcji by! Depozytariusz Subfunduszu lub podmiot

m7Prim111tPm
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Bilans
(w tysiqcach ztotych, z wyjqtkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))
31.12.2014 r.
133 566
1 Srodk1 pieni<;lzne i ich ekwiwalenty

998

2 Naleznosci

20 358

9 592
do odkupu

7 737

11 513

Bilans nalezy analizowac !qcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZ<;lSC sprawozdania finansowego

I
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Rachunek wyniku z operacji
(w tysicicach ztotych, z wyjcitkiem wyniku z operacji jednostk~ uczestnictwa (w zt))
1.01.2014 r.31.12.2014 r.

22.11.2013 r.·
31.12.2013 L
6 649

6

4. Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyine

6. Pozosta!e. w tym

0

4

281

Rachunek wyniku z operacji nalezy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czesc sprawozdania
finansowego
Wynik z operacji przypadajqcy na jednostke uczestnictwa obliczono w nastepujqcy spos6b
Dia kazdego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostaly zmiany w aktywach netto na jednostke uczestnictwa oraz analogiczne zmiany w
wartosciach kapitalu. R6znica tych dw6ch wartosci na kazdy dziefi wyceny stanowi dzienny wynik z operacji na jednostke uczestnictwa. Obliczony w ten
spos6b wynik z operacji na jednostke uczestnictwa podzielony zosta! przez liczbe 1ednostek uczestnictwa przypada)C!cq na dany dzieri wyceny Suma
obliczonych w ten spos6b iloraz6w stanowi wynik z operacji przypadajqcy na Jednostki uczestnictwa.

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Got6wkowy Subfundusz w Arka Prestit SFiO

Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysiqcach ztotych z wyjqtkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zf))
1.01.2014 r.-

22.11.2013
31.12.2013 r.

122 053
232 062

60 625

458 268.517

130 311.574

353 542.763

8588.318

104 725,754

121 723.256

a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

588 580,091

130 311,574

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

362 131.081

8588.318

c) saldo zmian

226 449.010

121 723.256

3. Przewidywana liczba 1ednostek uczestnictwa

226 449.010

121 723,256

1 Wartosc aktyw6w netto na 1ednostke uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego

1 002,71

1 000.00 *

2 Wartosc aktyw6w netto na Jednostke uczestnictwa na koniec biezqcego okresu sprawozdawczego

1 024,82

1 002.71

2 Uczba Jednostek uczestnictwa narastajqco od pocz<itku dzialalnosci Subfunduszu, w tym

Ill. Zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostke uczestnictwa
1

w okresie sprawozdawczym
sprawozdawczym
data wyceny
5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto na jednostke uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
data wyceny
6. Wartosc aktyw6w netto na jednostke uczestnictwa wedlug ostatnieJ wyceny w okresie

2.47%

1 002.51

999,91

2014-01-02

2013-11-25

1 024,98

1 002,71

2014-12-15
1 024,78

1 002.65

2014-12-30

2013-12-30

0,99%

0,80%

Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

0,80%

0.35%

Procentowy udzial oplat dla Depozytariusza

0,03%

0,09%

0,02%

0.06%

IV. Procentowy udzial koszt6w Subfunduszu w sredniej wartosci aktyw6w netto **

I2

2.21%

3 Procentowy udzia! oplat zwiqzanych z prowadzeniem rejestru aktyw6w

• Ze wzgledu na fakt, ze Subfundusz rozpoczql dzialalnosc 22 listopada 2013 roku. prezentowana wartosc 1ednostk1 uczestnictwa jest wartosciq nominalnq.
Procentowy udzial koszt6w Subfunduszu, w tym koszt6w pokrywanych przez Towarzystwo. w sredniej wartosci aktyw6w netto.
Wszystkie wartosci procentowe zawarte w zestawieniu zostaly policzone w skali calego roku.
Zestawienie zmian w aktywach netto nalezy analizowac lqcznie z notam1 objasniajqcymi i informaqq dodatkowq. kt6re stanowiq integralnq czesc
sprawozdania finansowego
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Noty objasniajctce
Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis przyjf?fych zasad rachunkowosci
a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zostalo sporzqdzone zgodnie z ustawq z dnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U z 2013 r, poz. 330 z pozniejszymi zmianami) oraz przepisami rozporzqdzenia
Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz U. z
2007 r. Nr 249, poz. 1859).
Sprawozdanie zostalo sporzqdzone w j~zyku polskim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty, z wyjqtkiem wartosci aktywow
netto na jednostk~ uczestnictwa, podane zostaly w tysiqcach zlotych. Wartosc aktywow netto na jednostk~ uczestnictwa podana
zostala w zlotych (z dokladnosciq do 0,01 zl) Liczba jednostek uczestnictwa zostala podana z dokladnosciq do 0.001 sztuki.

b)

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

c)

Zasady ujmowania w

ksi~gach

rachunkowych operacji dotyczqcych Subfunduszu

- Operacje dotyczcice Subfunduszu ujmuje
okresie, ktorego dotyczq.

si~

w ksiE?gach rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowodow

ksi~gowych

w

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

ksi~gach

- Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papierow wartosciowych denominowanych w
walucie obcej nie stanowici lokat Subfunduszu, a ich uj~cie w ksiE?gach nast~puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
W przypadku sprzedazy waluty ujE?cie w ksiE?gach nastE?puje w dacie rozliczenia sprzedazy.
- Zobowicizania i na1eznosci Subfunduszu wynikajcice z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwicizku z
rozliczeniami walutowymi kupna lub sprzedazy papierow wartosciowych ujmuje siE? w ksi€2gach rachunkowych w dniu zawarcia
transakcji (kontrakt forward walutowy). Gdy wartosc godziwa kontraktu jest
•
•

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

Przy cz~sciowym zamkniE?ciu kontraktu forward zobowicizania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartej transakcji mogq
bye kompensowane w przypadku, gdy:
•
Subfundusz posiada wazny prawnie tytul do kompensaty tych zobowiqzari i naleznosci;
•
Subfundusz zamierza rozliczyc transakcjE? w kwocie netto poddanych kompensacie zobowiqzari i naleznosci lub
jednoczesnie takie naleznosci wylqczyc z ksiqg rachunkowych, a zobowiqzanie finansowo rozliczyc.
- Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dluzej niz w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje si~ jak kontrakty walutowe. Za
dzieri roboczy uznaje siE? dzieri roboczy w kazdym paristwie, ktorego waluta jest przedmiotem transakcji. Transakcje te ujmuje
si~ w ksi€2gach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci ksiE?gowej rownej zero, natomiast wynik odnosi
siE? w roznice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia siE? je wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski.
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje si€2 w walucie, w ktorej sci wyrazone, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug
sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzieri ujE?cia tych operacji w ksi€2gach
rachunkowych Subfunduszu.
- Prowizja maklerska zaplacona przy zbyciu skladnika lokat obniza wynik ze sprzedazy danej lokaty.
- Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wplywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
- Zysk lub stratE? ze zbycia lokat oraz walut wylicza si~ metodq ,,najdrozsze sprzedaje Si€2 jako pierwsze", polegajcicci na
przypisaniu zbytym skladnikom najwyzszej ceny nabycia danego skladnika lokat a w przypadku skladnikow wycenianych w
wysokosci skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej biei:qcej
wartosci ksi€2gowej. Rozchodowaniu podlegajq wylqcznie papiery pochodzqce z transakcji kupna, ktorych dzieri rozliczenia
kupna przypada najpo±niej na dzieri rozliczenia transakcji sprzedazy. Melody tej nie stosuje Si€2 do skladnikow lokat b€2dcicych
przedmiotem transakcji przy zobowicizaniu si€2 drugiej strony do odkupu.
Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuie udzial zrealizowanych
lokat.

kursowych

transakcjach

skladnik6w

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Got6wkowy Subfundusz w Arka Prestit SFIO

Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci dywidendy i inne udzialy w zyskach. dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w
zwiqzku z wycenci srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zobowicizari w walutach obcych, a takze przychody odsetkowe. w
sklad kt6rych wchodzci odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo
w przypadku d/uznych
papier6w wartosciowych wycenianych w wartosci godziwej naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papier6w przez
emitenta oraz odpisy dyskonta.
Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza si~ przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody odsetkowe
od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza si~ zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych
papier6w wartosciowych przez emitenta.
Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w
wartosc aktyw6w Subfunduszu w Dniu Wyceny

pieni~znych

na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych

powi~ksza1<1

- Dn1em wprowadzenia do ksicig zmiany kapitalu wplaconego albo kapitalu wyplaconego jest dzieri zbycia iub odkupienia
jednostek uczestnictwa Na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okres!onym Dniu Wyceny
nie uwzgl~dnia si~ zmian w kapitale wplaconym oraz zmian kapitalu wyplaconego zwiqzanych z wplatami lub wyplatami
ujmowanymi w rejestrze uczestnik6w w tym Dniu Wyceny.
Koszty Subfunduszu obejmujci w szczeg61nosci koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo r6i:nic kursowych
powstale w zwiqzku z wycenci srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zobowicizari w walutach obcych. a takze koszty
odsetkowe. do kt6rych zaliczamy odsetki od zacicigni<ilych kredyt6w i pozyczek oraz amortyzac]Ei premii.
- Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i pozyczek zacicigni<itych przez Subfundusz rozlicza Si<i w czasie. przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej.
Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa. wynagrodzenie Depozytariusza za prowadzenie rejestru
aktyw6w i weryfikacj<i wyceny Aktyw6w Subfunduszu oraz inne koszty operacyjne dotyczcice Subfunduszu, ponoszone na rzecz
Depozytariusza na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktyw6w Funduszu. wynagrodzenie bieglego rewidenta za
badanie i przeglqd sprawozdar\ finansowych Subfunduszu. oplaty ponoszone na rzecz dostawcy systemu ksi<igowego,
s!uzcicego do wyceny Subfunduszu, koszty przygotowania, druku, dystrybucji i publikacji material6w informacyjnych i ogloszeri,
w tym sprawozdar\ finansowych Subfunduszu, wynagrodzenie Agenta Transferowego, koszty uslug doradztwa zewn<itrznego.
Szczeg6!owe informacje zostaly zawarte w nocie 11.
Koszty nielimitowane stanowici prowizje i oplaty maklerskie i bankowe, w tym zwicizane z transakcjami kupna i sprzedazy
papier6w wartosciowych i praw majcitkowych oraz ich przechowywaniem, odsetki, prowizje i oplaty zwicizane z obslugci i splatci
kredyt6w i pozyczek zaci<ii:gni~tych przez Subfundusz, prowizje i oplaty zwicizane z przekazami pocztowymi, podatki i inne
obcicizenia nalozone przez wlasciwe organy administracji publicznej, w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne, koszty
scidowe i egzekucyjne zwicizane z dochodzeniem roszczeri Subfunduszu. Wyzej wymienione koszty sci pokrywane zgodnie z
umowami, na podstawie kt6rych Subfundusz jest zobowicizany do ich ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami
wydanymi przez wlasciwe organy administracji publicznej.
d)

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowicizar\ i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia si~. a zobowicizania Subfunduszu ustala si~ w Dniu Wyceny (dzier\ okreslony w statucie
funduszu, w kt6rym wycenia si~ aktywa Subfunduszu, ustala si~ wartosc zobowicizar\ Subfunduszu, ustala si~ wartosc aktyw6w
netto Subfunduszu oraz wartosc aktyw6w netto przypadajcicych na jednostk<i uczestnictwa) oraz na dzien sporzcidzania
sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia

si~,

a zobowicizania Subfunduszu ustala

si~

wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej.

1. Wartosc godziwci skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczeg61nosci: akcjL warrant6w subskrypcyjnych,
praw do akcji, praw poboru, kwit6w depozytowych, list6w zastawnych, dluznych papier6w wartosciowych, w tym obligacji
zamiennych bez uwzgl~dnienia prawa do zamiany, chyba ze jest dost~pna wartosc godziwa tego prawa, certyfikat6w
inwestycyjnych, tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania majcice siedzib~ za granicq)
wyznacza si~ - ze wzgl~du na godziny zamkni<icia aktywnych rynk6w zagranicznych, na kt6rych moze lokowac Subfundusz
- wed/ug kurs6w dost~pnych o godzinie 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w nast~pujcicy spos6b:
a) jezeli Ozier'! Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego
dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu Wyceny. z zastrzezeniem, ze
gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamkni<icia. a w przypadku braku
kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowicicej jego odpowiednik, za ostatni dost~pny kurs przyjmuje
si~ ten kurs a Ibo wartosc z Dnia Wyceny.

w przypadku papier6w notowanych w systemie notowar\ ciqglych. w kt6rym wyznaczany i oglaszany jest kurs zamkni~cia.
przyjmuje

si~

ostatni kurs

zamkni~cia

w systemie notowar\ ciciglych dost<ipny o godzinie 23:00.

W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan ciciglych bez odr<ibnego wyznaczania kursu
si<i ostatnici cen<i transakcyjnci dost~pnci o godzinie 23:00.

zamkni~cia

przyjmuje

W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan jednolitych przyjmuje si~ ostatni kurs ustalony w systemie kursu
jednolitego
b) jezeli Ozier\ Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku. przy czym wolumen
obrot6w na danym skladniku aktyw6w jest znaczcico niski albo na danym skladniku aktyw6w nie zawarto zadnej transakcji wedlug ostatniego dost<ipnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w
spos6b umozliwiajcicy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8, z
zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Oniu Wyceny kursu zamkni<icia, a w
przypadku braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowicicej jego odpowiednik, za ostatni
dost<ipny kurs przyjmuje Sif? ten kurs albo wartosc z uwzgl~dnieniem istotnych zdarzen majcicych wp!yw na ten kurs albo
wartosc;
c) jezeli Ozier'! Wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wed!ug ostatniego dost~pnego w
momencie dokonywania wyceny kursu zamkniE?cia ustalonego na ak!ywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamkni~cia
- innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowicicej jego odpowiednik. skorygowanej w spos6b umozliwiajcicy uzyskanie
Za wiarygodnie
wartosc godziw;q
skladnika aktyw6w
wartosc wyznaczona poprzez zastosowanie
w uzgodnieniu
najlepszq wiedz;q
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2.

W przypadku gdy skladnik lokat jest przedmiotem obrotu na wi~cej niz jednym aktywnym rynku. wartosciq godziwci jest kurs
ustalony na rynku gl6wnym. Wyboru rynku gl6wnego dokonuje si~ na koniec kazdego kole1nego miesicica kalendarzowego
na podstawie wolumenu obrotu na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku. pod warunkiem ze Subfundusz moze
dokonywae transakcji na tym rynku. W przypadku gdy brak jest mozliwosci obiektywnego lub wiarygodnego ustalenia
wielkosci wolumenu obrotu lub w przypadku identycznego wolumenu na kilku aktywnych rynkach, Subfundusz stosuje
kolejne. mozliwe do zastosowania kryterium

a) liczba zawartych transakcji na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku
b) ilose danego skladnika lokat wprowadzona do obrotu na danym aktywnym rynku:
kolejnose wprowadzania do obrotu
najwczesniej.

3.

Wartose skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza
a)

jako rynek gl6wny wybiera

si~

c)

rynek. na kt6rym dany skladnik lokat byl notowany
si~

w

nast~pujcicy

spos6b

b~dcicych

papierami wartosciowymi weksli, list6w zastawnych, obligacji. bon6w skarbowych. bon6w pieni~znych oraz
pozostalych dluznych papier6w wartosciowych
w skorygowanej cenie nabycia. oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych skladnik6w lokat zalicza si~ odpowiednio do przychod6w
odsetkowych albo koszt6w odsetkowych Subfunduszu. Jezeli nie ma mozliwosci wiarygodnego oszacowania wartosci
przyszlych przeplyw6w pieni~znych, dopuszcza si~ wycen~ na podstawie oszacowania wartosci przez serwis
Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters, pod warunkiem ze wycena z tego zr6dla odzwierciedla wartose
godziwci instrumentu;

b) wierzytelnosci - w kwocie wymagalnej zaplaty z zachowaniem ostroznosci. Kwota wymagalnej zaplaty oznacza
naleznose nominalnci wraz z naleznymi na dzieli wyceny odsetkami. W przypadku wierzytelnosci. dla kt6rych
oszacowano wysoki poziom niescicigalnosci. tworzy si~ odpisy aktualizujcice w ci~zar koszt6w Subfunduszu;
c)

depozyt6w bankowych - wedlug wartosci nominalnej z
efektywnej stopy procentowej;

uwzgl~dnieniem

odsetek obliczanych przy zastosowaniu

d) kontrakt6w terminowych
wycenia si~ wedlug wartosci godziwej, o kt6rej mowa w pkt 8. metodci okreslajqcq stan
rozliczeli Subfunduszu i jego kontrahenta wynikajqcych z warunk6w umownych z uwzgl~dnieniem zasad wyceny dla
instrumentu bazowego i terminu wykonania kontraktu terminowego;
e) opcji - wycenia si~ wedlug wartosci godziwej, o kt6rej mowa w pkt 8, przy zachowaniu zasady ostroznej wyceny. biorqc
pod uwag~ konkretny typ instrumentu i kursy instrument6w bazowych oraz czas pozosta!y do wykonania opcJi w
szczeg61nosci na podstawie zweryfikowanej wyceny dostarczonej przez wystawc~ opcji obliczanej mi~dzy innymi na
podstawie melody Monte Carlo lub zmodyfikowanego modelu Blacka-Scholesa. lub przy zastosowaniu modelu
dostosowanego do typu opcji. W przypadku gdy ze wzgl~du na charakter instrumentu pochodnego nie jest mozliwe
zastosowanie modelu wyceny, opcja mote bye wyceniana na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy
Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters:
f)

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

g) skladnik6w lokat innych niz wymienione w punktach a)-f) wiarygodnosci okreslone w pkt 8.

wedlug wartosci godziwej spelniajqcej warunki

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

Za wiarygodnie oszacowanq wartose godziwq uznaje

si~

wartose wyznaczonci poprzez

a) oszacowanie wartosci skladnika lokat przez wyspecjalizowanq, niezaleznq jednostk~ swiadczqcq tego rodzaju uslugi, o ile
mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez tEi jednostk~ przeplyw6w pieni~znych zwicizanych z tym skladnikiem:
b) zastosowanie wlasciwego modelu wyceny skladnika lokat. o ile wprowadzone do !ego modelu dane wejsciowe pochodzci z
aktywnego rynku;
c)

oszacowanie wartosci skladnika lokat za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji
oszacowanie wartosci skladnika lokat, dla
si~
aktywnym rynku

aktywny
SZl~ZElC!C>lnCJSCI

prawnej i
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e)

Wartosci szacunkowe
Sporzqdzanie sprawozdania finansowego wymaga od Towarzystwa dokonania ocen, estymacji i przyjE;cia zalozen wplywajqcych
na stosowane zasady rachunkowosci oraz na prezentowane wartosci aktyw6w i pasyw6w oraz kwoty przychod6w i koszt6w,
Szacunki dokonywane sa na podstawie dostE;pnych danych historycznych, danych mozliwych do zaobserwowania na rynku oraz
szeregu innych czynnik6w uwazanych za wlasciwe w danych okolicznosciach, Stanowia one podstawE; do oszacowania wartosci
bilansowych aktyw6w i zobowiqzan, kt6rych nie mozna okreslic w jednoznaczny spos6b na podstawie ceny pochodzqcej z
aktywnego
Szacunki i zalozenia stanowiqce ich podstawE; podlegajq okresowym przeglqdom Aktualizacje szacunk6w Sq rozpoznawane w
okresie, w kt6rym dokonano zmiany szacunku, jezeli aktualizacja dotyczy tylko tego okresu, lub w okresie, w kt6rym dokonano
zmiany, i w okresach przyszlych, jesli aktualizacja wplywa zar6wno na biezqcy, jak i na przyszle okresy,
Ponizej zaprezentowano najistotniejsze z szacunk6w zastosowane przy sporzqdzeniu sprawozdania finansowego Subfunduszu,
Skladniki lokat wyceniane w wartosci godziwej
Wartosc godziwa skladnik6w lokat, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek, ustalana jest na podstawie ceny rynkowej podobnego
instrumentu bqdz przy zastosowaniu innych metod i modeli wyceny, Stosowane metody i modele wyceny Sq okresowo oceniane i
weryfikowane, Wszystkie modele wyceny Sq testowane i zatwierdzane przed uzyciem, W modelach wyceny wykorzystywane Sq
dane mozliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach Towarzystwo musi korzystac z oszacowan Zmiany
przyjE;tych za/ozen i szacunk6w mogq miec wplyw na wykazywane wartosci godziwe skladnik6w lokat.
Skladniki lokat wyceniane metodq zamortyzowanego kosztu
Na kazdy Ozier'! Wyceny dokonywana jest ocena, czy zaistnialy przeslanki swiadczqce o utracie wartosci skladnik6w lokat Jezeli
przes/anki takie istniejq, dokonuje siE; odpisu aktualizujqcego w wysokosci r6znicy pomiE;dzy wartosciq bilansowq a oszacowanq
wartosciq bieZqCq oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieniE;znych wynikajqcych z danego skladnika lokat. Wyznaczenie
przeslanek utraty wartosci oraz wyliczenie biezqcej wartosci oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieniE;Znych wymaga
dokonania przez Towarzystwo szacunk6w, Metodologia i zalozenia wykorzystywane przy ustalaniu poziomu utraty wartosci
podlegajq regularnemu przeglqdowL
Szacunki dokonane na dzien bilansowy uwzglE;dniajq parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzien, Biorqc pod uwagE;
zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w,
Na dzien 31 grudnia 2014 roku 13,97% aktyw6w Subfunduszu zostalo wycenionych w spos6b inny niz na podstawie kursu
ustalonego na alctywnym ''fynku, tj, metodq zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci godziwej przy
zastosowaniu mode Ii i metod wyceny (na dzien 31 grudnia 2013 roku odpowiednio 14,46%), W zmiennym otoczeniu rynkowym
vvystE;puje niepewnosc, iz dla takich aktyw6w wyceny u]E;te w sprawozdaniu finansowym mogq r6znic siE; od wartosci. jakie
zostalyby wyznaczone, gdyby istnial dla nich aktywny rynek, Zdaniem Towarzystwa wartosci bilansowe wszystkich istotnych
skladnik6w aktyw6w Sq mozliwe do odzyskania,

f)

Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowosci
W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowoscL w tym metod ujmowania operacji,
metod wyceny oraz sposobu sporzqdzania sprawozdania finansowego,

Nota 2. Nalei:nosci Subfunduszu
Wartosc na dzien
31.12,2014 r. (w tys. z!)

Naleznosci Subfunduszu

Wartosc na dzien
31.12.2013 r. (w tys, zl)

Z tytulu zbytych lokat

9

587

si

Pozostale, w tym:
limitowanych

Nota 3. ZobowiC1zania Subfunduszu
Wartosc na dzien
31.12.2014 r. (w tys. z!)

Zobowiqzania Subfunduszu

Wartosc na dzien
31.12.2013 r, (w tys. z!)
10 737

Z tytulu nabytych aktyw6w
.

Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa

zobowiqzania wobec TFI z tytulu oplat za zarzqdzanie
zobowiqzania publiczno-prawne
zobowiqzania wobec bieglego rewidenta z tytu!u wynagrodzenia za przeglqd
i badanie sprawozdania finansowego Subfunduszu
. zobowiqzania z tytu!u wynagrodzenia dla Agenta Transferowego
Suma

735

---i

233

Pozostale zobowi<1zania, w tym:

I

I

41

158

22

26

1

16

3

20
233

i

I

11 513
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Nota 4. Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
31.12.2014 r.

Waluta

Struktura srodk6w pieni'?i:nych na rachunkach bankowych

Wartosc na dzier\
bilansowy w danej
walucie
(w tys. z!)

31.12.2013r.

1.01.2014 r.-31.12.2014 r.
Wartosc na
31.12.2014 r.
wwalucie

Wartosc na
31.12.2014 r.
w danej walucie
(wtys. z!)

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni11znych utrzymywanych

I w celu zaspokojenia biei:qcych zobowiqzar\ Subfunduszu

22.11.2013 r.-31.12.2013 r.

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni11znych utrzymywanych
w celu zaspokojenia biei:qcych zobowiqzan Subfunduszu

Waluta

Wartosc na
31.12.2013 r.
w danej walucie
(w tys. z!)

31.12.2013 r.
wwalucie
sprawozdania
finansowego
(w tys. z!)

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni11znych

12 624

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

I

12 624

12 624

I

Nota 5. Ryzyka
( 1)

Ryzyko stopy procentowej

( 1.1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzari Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej.
w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej zostal
zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w o charakterze dluznym o stalym oprocentowaniu podzielonych wedlug
okresu pozostajqcego na dzien 31 grudnia 2014 roku do zapadalnosci tych instrument6w finansowych.

31.12.2014 r.
(wtys. zl)
Transakcje przy zobowiqzaniu sii; drugiej strony do
odkupu, z tego o okresie do wykupu

I
Od 1
Od3,I
Od6
Do
.
m1es1qca d o miesi11cy do . miesi(/cy do
1es1qca
3 miesi11cy
6 miesi11cy I
1 roku

M"

11 . .

.

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
Sk!adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

.Ii

I

7 737

7 895

Pozosta!e aktywa

.

I

9 269
.

.

Od 1 roku
do 3 lat

Powyi:ej
3 lat

Razem

I

i
24 869

19 630

.

.

I

·i

.

I

-I

Razem aktywa obciqi:one ryzykiem wartosci
godziwej wynikaj<1cym ze stopy procentowej

15 632

9 269

.

24 869

19 630

Procentowy udzial w aktywach og6lem

6,73%

3,99%

-

10,71%

8,45%

Doi
. . Od1
Od3 1
Od6
. .
, mies1qca do miesil?CY do miesi11cy do
miesi<1ca
3 miesi11cy 6 miesi11cy'
1 roku

Od 1 roku
do 3 lat

7 737
44499
17 164

69 400
29,88%

1

31.12.2013 r.
(wtys. zl)
Transakcje przy zobowiqzaniu si<;! drugiej strony do
odkupu, z tego o okresie do wykupu
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Pozostale aktywa
Razem aktywa obci<1i:one ryzykiem wartosci
godziwej wynikaj<1cym

Powyi:ejl
3 lat'

Razem
10 991

10 991'
55

32 660

37 965
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( 1. 2)

Poziom obciazenia aktyw6w i zobowicizar\ Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikajacym ze stopy
procentowej. w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obcicizenia aktyw6w i zobowicizan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikajcicym ze stopy
procentowej zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w o charakterze dluznym o zmiennym oprocentowaniu.
wedlug podzialu na okresy pozostajcice w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany oprocentowania).

Od 1 roku
do 3 lat

Do 1
miesiqca

31. 12.2014 r.
1
1(wtys. zl)

137 471

5 098

Raz em

146 624;

4 055

15 279

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

15 279

-I

Pozostale ak!ywa
Razem aktywa obciqzone ryzykiem wartosci
godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej

IProcentowy udzia! w aktywach og61em

152 750

5 0981

4055

65,76%

2,19%

1,74%

Do 1
miesiqca

31. 12.2013 r.
(wtys. z!)

I

I
_I

161 903 J

-I

69,69%1

I

Od1
I Od3 I Od6
Od 1 roku
miesiqca do I miesiE1CY do miesiqcy do I
do 3 lat
3 miesiqcy I 6 miesiqcy
1 roku
'

I

I

I

Transakqe przy zobowiqzaniu siE1 drugiej strony do
odkupu, z tego o okresie do wykupu

I

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

35 345

-

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

15 310

-

Pozostale aktywa

!

Razem aktywa obciq:Zone ryzykiem wartosci
godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej

l
I

l Procentowy udzia! w aktywach og61em

~

!

-

50 655

-I

4 005

37,93%

-

3,00%1

I

!

I

35 3451

-

-!

-I'

.I

..

4 005

-

19 315 J

-

-

-I

I

Razem

!

I

I

Powyzej
3 lat

-

660
---

-

40,93%

( 2)

Ryzyko kredytowe

( 2. 1)

Kwoty odzwierciedlajcice maksymalne obcicizenie ryzykiem kredytowym na dzien bilansowy. w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypelnialy swoich obowicizk6w (bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen), w podziale
na kategorie bilansowe
Kwoty odzwierciedlajcice maksymalne obcicizenie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w, bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen. W przypadku
sk!adnik6w lokat zostala zaprezentowana wartosc bilansowa skladnik6w lokat o charakterze dluznym.

I 31. 12.2014 r.
I
I

(wtys. z!)

I

I
I

Srodki pieni~zne i 1ch ekwiwalenty
Naleznosci. w tym

I

31.12.2014 r.
Procentowy
udzia!w
aktywach
og61em

998

0.43%

1

0.00%

31.12.2013 r.
(w tys. z!)

!

naleznosci z tytulu zawartych transakcji sprzedazy skladnik6w lokat
Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

drugiej strony do odkupu

Skladniki lokat o charakterze dluznym notowane na aktywnym rynku, w tym
dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdz gwarantowane przez Skarb
Par'lstwa lub NBP

I

I
I

I

15,24%

9 592

1.18%

9 587

7,18%

I

3.33%

10 991

I

82,27%

!

73 310

78,34%

'

73 310

!

8,23%

i

54,89%
54,89%

'

-

·1nne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez Skarb
Par'lstwa bqdz NBP instrumenty o charakterze dluznym

9 153

Skladniki lokat o charakterze dluznym nienotowane na aktywnym rynku, w tym

32 443

!

I

I
I

3,93%

i

13,97%

I

I'

-I

-

'

19 315

14,46%

-

I

listy zastawne

15 279

inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez Skarb
Par'lstwa bqdz NBP instrumenty o charakterze dlui:nym

17 164

Razem aktywa Subfunduszu obciqzone ryzykiem kredytowym

20 358

7 737

listy zastawne

dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdz gwarantowane przez Skarb
Par'lstwa lub NBP

udzia!w
aktywach
og6l:em

191 123
181 970

31.12.2013 r.

I Procentowy

232 302

6,58%

I

7,39%
100,00%

!

15 310

11,46% '

4 005

3.00%

133 566

100,00%
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( 2. 2)

Przypadki znaczacej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala zaprezentowana
jako wartosc bilansowa lokat w instrumenty dluzne emitowane lub pon;czane przez podmiot. kt6rego papiery stanowiq_ powyzej
5% wartosci aktyw6w Subfunduszu.

( 3)

Ryzyko walutowe

( 3. 1)

Poziom obciq_zenia aktyw6w i zobowiq_zar\ Subfunduszu ryzykiem walutowym
Poziom obciq_zenia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jako wartosc bilansowa (w tys zl) aktyw6w i zobowiq_zari
wyrazonych w walutach obcych
Nie dotyczy.

( 3. 2)

Wskazanie przypadk6w znaczq_cej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala zaprezentowana
jako wartosc bilansowa poszczeg61nych kategorii lokat wyrazonych w walutach obcych w rozbiciu na poszczeg61ne waluty.
Nie dotyczy.

( 4)

Poziom obciqi:enia aktyw6w i zobowictzan Subfunduszu ryzykiem ptynnosci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko, iz Subfundusz nie bedzie w stanie wygenerowae dostatecznych srodk6w
pienieznych niezbednych do wykonania swoich zobowiq_zan w terminach ich wymagalnosci lub tez zbycie aktyw6w nastq_pi na
warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, iz jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogq_ bye odkupywane codziennie. jednym z zadan realizowanych
w ramach zarzq_dzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pienieznych oraz codzienne
monitorowanie plynnosci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki lokat o duzej plynnosci. W obecnej sytuacji rynkowej niekt6re lokaty
Subfunduszu charakteryzujq_ sie przejsciowo obnizonym poziomem plynnosci. lstnieje ryzyko. iz Subfundusz moze nie bye w
stanie zbyc w kr6tkim terminie tych skladnik6w lokat w wartosci odpowiadajq_cej ich oszacowanej wartosci godziwej.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku oraz w roku obrotowym kor\czq_cym sie 31 grudnia 2013 roku Subfundusz nie
zawieszal zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

(5)

Stosowana metoda pomiaru catkowitej ekspozycji Subfunduszu na ryzyko
Dia cel6w pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu Towarzystwo stosuje metode zaangazowania. Podanie tej informacji
w sprawozdaniu finansowym Subfunduszu spelnia wymogi §22 Rozporzq_dzenia Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie sposobu, trybu oraz warunk6w prowadzenia dzia!alnosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Nota 6. lnstrumenty pochodne
Nie dotyczy.

Nota 7.Transakcje przy zobowie\zaniu

si~

Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu

Transakcje przy zobowil\zaniu sie Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
Transakcje przy zobowil\zaniu sie drugiej strony do odkupu, w tym:

Wartosc na
31.12.2014 r.
(wtys. zt)

Wartosc na
31.12.2013 r.
(wtys. z!)

7 737

Transakcje. w wyniku kt6rych nastepuje przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk

Transakcje przy zobowi<jzaniu sie Subfunduszu do odkupu, wtym:

l
I

10 991
-

I
I
I

I

Transakcje. w wyniku kt6rych nie nastepuje przeniesienie na Subfundusz praw wtasnosci i ryzyk
Transakcje, w wyniku kt6rych nastePUJe przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i nie nastE;lpuje
przeniesienie na Subfundusz ryzyk

i

I

7 737

10 991 i

-

-I

I

Transakcje. w wyniku kt6rych nastepuje przeniesienie na drugq stronE;l praw wlasnosci i ryzyk

- !

Transakqe, w wyniku kt6rych nie naslE;PUJe przeniesienie na drugq stronE;l praw wlasnosci i ryzyk

-I

Transakcje. w wyniku kt6rych nastepuie przeniesienie na drugq stronE;l praw wlasnosci i nie
nastepuJe przeniesienie na drugq stronEi ryzyk

I
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Nota 8. Kredyty i poi:yczki
Nie dotyczy

Nota 9. Waluty i r6i:nice kursowe
Nie dotyczy.

Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2014 r.-31.12.2014 r.

22.11.2013 r.-31.12.2013 r.

Nota 11. Koszty SubfUnduszu
I.

Koszty Subfunduszu pokrywane przez Towarzystwo
Aktywa Subfunduszu obciazajq
okreslone w skali roku

nast~pujqce

koszty pokrywane przez Subfundusz w wysokosci nie wyzszej niz podane nizej limity

1) wynagrodzenie Depozytariusza:

a) do wysokosci 48.000,00 PLN (czterdziesci osiem tysi~cy zlotych) za weryfikacj~ wyceny Aktyw6w Subfunduszu;
b) do wysokosci 0,04% (czterech setnych procenta) sredniej Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu za prowadzenie rejestru
Aktyw6w Subfunduszu oraz inne, nieb~dqce kosztami nielimitowanymi Subfunduszu oplaty zwiqzane z transakcjami kupna
i sprzedazy papier6w wartosciowych i praw majqtkowych oraz ich przechowywaniem. koszty operacyjne dotyczqce
Subfunduszu, ponoszone na rzecz Depozytariusza na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktyw6w Funduszu.
2) wynagrodzenie bieglego rewidenta za badanie i przeglqd sprawozdan finansowych Subfunduszu - do wysokosci 30 000.00 PLN
(trzydziestu tysi~cy zlotych);
3) oplaty ponoszone na rzecz dostawcy systemu ksit;:gowego sluzqcego do wyceny Subfunduszu, w tym z tytulu licencji na jego
uzytkowanie do wysokosci 4.000.00 USO (czterech tysit;:cy dolar6w amerykanskich) lub jej r6wnowartosci w PLN:
4) koszty przygotowania. druku, dystrybucji i publikacji material6w informacyjnych i ogloszen. w tym sprawozdan finansowych
Subfunduszu - do wysokosci 8.000,00 PLN (osmiu tysi~cy zlotych);
5) wynagrodzenie Agenta Transferowego - do wysokosci 0. 15%
Subfunduszu:

(pi~tnastu

setnych procenta) sredniej Wartosci Aktyw6w Netto

6) koszty uslug doradztwa zewnt;:trznego (innych niz doradztwo inwestycyjne. w szczeg61nosci koszty doradztwa prawnego
i podatkowego w zakresie prowadzonej w ramach Subfunduszu dzialalnosci inwestycyjnej) - do wysokosci 0, 1% Uednej
dziesiqtej procenta) sredniej Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu;
7) koszty likwidacji Subfunduszu - do wysokosci 50.000,00 PLN (pi~cdziesiqt tysi~cy zlotych).
Koszty wskazane powyzej stanowiq koszty limitowane Subfunduszu i Sq pokrywane przez Subfundusz, zgodnie ze stosownymi
umowami, do lqcznej wysokosci 0,5% (pi~ciu dziesiqtych procenta) sredniej Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu. Nadwyzk~
koszt6w, ponad wskazany w niniejszy ust~pie limit, pokrywa Towarzystwo.
pokrywane przez towarzystwo
Op!aty dla depozytariusza
Op!aty zwi<jzane z prowadzeniem reiestru aktyw6w funduszu
Pozostale, w tym:

Wartosc w okresie
1.01.2014 - 31.12.2014 r.
(w tys. zt)

Wartosc w okresie
22.11.2013 - 31.12.2013 r.
(w tys. zl)
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II.

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarzqdzanie Subfunduszem
Ca!os6 wynagrodzenia Towarzystwa sk!ada siE; tylko
limitowane Subfunduszu.

z CZE;Sci sta!ej Koszty wynagrodzenia Towarzystwa stanowiq koszty

Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo. nie wiE;kszej
jednak nit 1.00% Ueden procent) w skali roku. liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt piE;6) dni. od sredniej rocznej wartosci
Aktyw6w Netto Subfunduszu.
Rezerwa na wynagrodzenie. o kt6rym mowa powyzej. jest naliczana od podstawy spelniajqcej wymogi § 22 ust. 2 Rozporzqdzenia.
slui:qcej do okreslenia wartosci Jednostek Uczestnictwa poszczeg61nych kategorii w poprzednim Dniu Wyceny. PodstawE; tE;
stanowi r6znica pomiE;dzy wartosciq Aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. przy czym podstawa ta nie
uwzglE;dnia zmian w kapitale wplaconym oraz kapitale wyplaconym na poprzedni Dzien Wyceny. zgodnie z § 22 ust 2
Rozporzqdzenia.
Rezerwa. o kt6rej mowa powyzej, jest naliczana w kazdym Dniu Wyceny za kazdy dzieri roku i rozliczana jest do piE;tnastego dnia
miesiqca nastE;pujqcego po miesiqcu. za kt6ry zostala naliczona. Platnosci z tytulu koszt6w limitowanych pomniejszajq utworzonq
uprzednio rezerwE;.
Stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie Subfunduszem:
Stawka statutowa

Stawka obowiqzujqca na dzien bilansowy

1.00%

0.80%

Zgodnie z uchwalq Zarzqdu Towarzystvva nr 04/1012013 z dnia 21 pazdziernika 2013 roku od dnia pierwszej wyceny dokonanej na
dzieri 22 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku obowiqzywala decyzja o obnizeniu stawki wynagrodzenia za
zarzqdzanie z wysokosci:
• 1,00% do 0,40%.
Zgodnie z uchwalq Zarzqdu Towarzystwa nr 22/12/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do
odwolania obowiqzuje decyzja o obnizeniu stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie z wysokosci:
• 1,00% do 0,80%.

* Wynagrodzenie dla Towarzystwa zostalo naliczone od dnia pierwszej wyceny. to jest od 22 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Nota 12. Dane por6wnawcze o jednostkach uczestnictwa

Brak danych por6wnawczych z poprzednich okres6w wynika z faktu. ze Subfundusz rozpoczcit dz1alalnosc w dniu 22 listopada 2013 roku
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lnformacja dodatkowa
A.

lnformacje o znacz(lcych zdarzeniach, dotyczqcych lat ubiegfych,
sprawozdawczy

uj~tych

w sprawozdaniu finansowym za biei:qcy okres

Nie wystqpily.
B.

lnformacje o znacz<tcych zdarzeniach, kt6re nastqpity po dniu bilansowym, a
finansowym

nieuwzgl~dnionych

w sprawozdaniu

Nie wystqpily.
C.

Zestawienie oraz objasnienie rozmc pomi~dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i por6wnywalnych
danych finansowych a uprzednio sporzcidzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Nie wystcipily.

D.

Dokonane korekty bt~d6w podstawowych, ich przyczyny, tytuty oraz wptyw wywotanych tym skutk6w finansowych na
majqtkowq i finansowci, pfynnosc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu

sytuacj~

W okresie sprawozdawczym nie wystqpi!y
przypadki informowania uczestnik6w o korektach wyceny aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa
przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktyw6w
netto na jednostkey uczestnictwa:
przypadki nierozliczenia
E.

si~

transakcji zawieranych przez Subfundusz.

W przypadku niepewnosci co do moi:liwosci kontynuowania dziatalnosci opis tych niepewnosci oraz wskazanie, czy
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwi<jzane
Nie dotyczy.

F.

lnne informacje nii: wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re mogtyby w istotny spos6b wpfynqc na
majqtkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wystqpi!y.

ocen~

sytuacji

